
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 82673-2016 z dnia 2016-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Nazwa ilość ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 Roboty

pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,31 PODBUDOWA 3 Oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie

podłoża wykonywane mech. w...

Termin składania ofert: 2016-06-28

Sadkowice: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWO ŚCI STUDZIANKI -

ETAP II

Numer ogłoszenia: 178099 - 2016; data zamieszczenia : 10.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 82673 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

faks 46 8156191.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI

STUDZIANKI - ETAP II.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Nazwa

ilość ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,31

PODBUDOWA 3 Oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. IIIV pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 5846,6 4 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym

stabilizowanym mechanicznie o grubości średnio 7 cm: 5846,6m2x0,07m=409,26m3 m3 409,26 5 Skropienie

asfaltem podbudowy m2 5846,6 NAWIERZCHNIA 6 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o

grubości 4 cm wg PN-EN 13108-1 m2 5438,4 7 Skropienie asfaltem warstwy wiążącej m2 5438,4 8 Warstwa

ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 3 cm m2 5301 ROBOTY

UZUPEŁNIAJĄCE 9 Wzmocnienie poboczy o szer. do 1,0 m destruktem bitumicznym o gr. 10 cm z

zagęszczeniem m2 1971 10 Zabezpieczenie i regulacja pionowa zaworów wodociągowych (18 szt.) i hydrantów

(7 szt.) przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 m3 3,75 OZNAKOWANIE PIONOWE I

POZIOME 11 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt 15 12 Pionowe znaki drogowe - znaki średnie
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z folią II generacji szt 15 2. Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych Do przedmiotu

zamówienia należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące

wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych

mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie

placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie

dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód

powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia

gruzu budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi

geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania wad i usterek

gwarancyjnych i wynikających z rękojmi) 3. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie

zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem

wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać

oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od

Zamawiającego wyjaśnień. 4. Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń

przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o

parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający przewiduje płatności dla

Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze

końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie

po zrealizowaniu całego zadania. 6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją

zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która powinna

pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego

wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek. 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot

zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót, a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego

sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że

umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie

prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie

będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i

materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie.

Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania

kompletnego zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej,

dokumentacji formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma

obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia

ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego. 8.
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Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny.

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w

cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie z obowiązującymi

przepisami).

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 25.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Przedsiębiorstwo Robot Drogowo Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, kraj/woj.

świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 396597,59 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty:  243988,34

Oferta z najni ższą ceną: 243988,34 / Oferta z najwy ższą ceną: 267441,51

Waluta:  PLN .
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