
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 241752-2012 z dnia 2012-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice

Przedmiotem zamówienia jest odnowa miejscowości Sadkowice poprzez budowę chodnika wraz z przebudową i

budową zjazdów w jego obrębie wzdłuż drogi gminnej, budowę miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z drogi

powiatowej oraz urządzenie...

Termin składania ofert: 2012-07-25

Sadkowice: Zagospodarowanie centrum miejscowo ści Sadkowice

Numer ogłoszenia: 304184 - 2012; data zamieszczenia : 17.08.2012

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: 241752 - 2012r.

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:  Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowice.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest odnowa miejscowości Sadkowice

poprzez budowę chodnika wraz z przebudową i budową zjazdów w jego obrębie wzdłuż drogi gminnej, budowę

miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz urządzenie terenów zielonych poza istniejącymi

ciągami komunikacyjnymi na działce komunalnej, przebudowę parkingu wraz z remontem ogrodzenia. A.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zadania opisane szczegółowo poniżej: 1) Budowę chodnika

wraz z przebudową i budową zjazdów w jego obrębie wzdłuż drogi gminnej ( dz. nr ewid. dz. 418 i 175/2). Ogólna

charakterystyka robót: Budowy chodnika wraz z przebudową i budową zjazdów w jego obrębie zlokalizowanego

wzdłuż drogi gminnej na działce nr 418 ( fragment 175/2) w miejscowości Sadkowice. Droga gminna wzdłuż której

projektowany jest chodnik przebiega wśród zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz gospodarczej. Wzdłuż

przedmiotowej drogi po stronie północnej przepływa rzeka Rokitna oraz zlokalizowany jest staw. Podstawowe

parametry: - szerokość chodnika 1,50 m - opaska gruntowa za chodnikiem 0,50 m - pochylenie poprzeczne

chodnika 2,00% w stronę jezdni - szerokość zjazdów indywidualnych 5,0 m. Typ kostki- behaton - wg projektu i

przedmiaru, chodnik kolor - szary, jedynie zjazdykolor czerwony. Wykonawca wykona również balustradę i

barieroporęcze, odwodnienie i inne niezbędne prace określone w dokumentacji. Zdanie obejmuje również
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urządzenie opaski wzdłuż chodnika poprzez usunięcie warstwy humusu, plantowanie ręczne, dostawa ziemi

urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich

elementów zadania określonych w projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Umocnienie skarp w obrębie istniejącego zbiornika wodnego -

stanowi odrębne zadanie , które będzie wykonane przez wykonawcę w ramach odrębnej umowy. Realizacja

chodnika na odcinku przy zbiorniku wodnym (oznaczonym jako działka nr 359/2 i 359/1) będzie rozpoczęta po

wykonaniu umocnienia skarpy w obrębie istniejącego zbiornika wodnego - wg odrębnego opracowania i

wykonywanego przez firmę, która zostanie wybrana do realizacji zadania związanego ze zbiornikiem wodnym.

Planuje się wykonanie skarpy w terminie do dnia 30 września 2012 r. Dopiero po wykonaniu skarpy Wykonawca

przedmiotowego zadania będzie mógł przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie budowy

chodnika na odcinku obok zbiornika wodnego. 2) Budowę miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z drogi

powiatowej oraz urządzenie terenów zielonych poza istniejącymi ciągami komunikacyjnymi na działce komunalnej

(dz. nr ewid. 100 i 175/3). Ogólna charakterystyka robót: Budowy dwóch miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z

drogi powiatowej na skwerze zlokalizowanym na działce komunalnej w centrum miejscowości Sadkowice. W

ramach inwestycji planuje się również wykonanie kwietnika w kształcie jabłka obsadzonego winobluszczem oraz

urządzenie terenów zielonych poza istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. W zakresie zjazdu oraz parkingu

przewiduje się realizację dwóch miejsc postojowych i chodnika w nawierzchni z kostki betonowej jak również

nasadzenia z roślin ozdobnych, wykonanie trawników. Zestawienie powierzchni: - powierzchnie utwardzone: -

zjazd i miejsca postojowe: 76,0 m2 - chodnik: 15,0 m2 - powierzchnie zieleni: 563,0 m2 Typ kostki - behaton - wg

projektu i przedmiaru, kolor kostki szary, wydzielenie miejsc postojowych za pomocą kostki betonowej kolorowej-

czerwonej. Kwietnik stalowy z fundamentem betonowym. Projektowany kwietnik należy obsadzić winobluszczem

trójklapowym. Posadzić pnącza u podstaw kwietnika i skierować w stronę kwietnika. Rozmiar pnącza - wysokość

minimum 2 m (gatunek, ilość i parametry, wg projektu i dokumentacji przetargowej). Sadzenie roślin w zaprawione

dołki wg sztuki ogrodniczej. Zadanie obejmuje również usunięcie warstwy humusu na powierzchni 563 m² oraz

dostawę ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych oraz odmłodzenie żywopłotów poprzez przycięcie

suchych i połamanych gałęzi. Kosz na śmieci betonowy z wsadem ze stali ocynkowanej. Wykonawca zobowiązany

jest do wykonania wszystkich elementów zadania określonych w projekcie budowlano-wykonawczym,

przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 3) Przebudowę parkingu

wraz z remontem ogrodzenia (dz. nr ewid. 469/4 i 468-wjazd). Ogólna charakterystyka robót: Przebudowa

istniejącego parkingu zlokalizowanego w strefie ochronnej cmentarza przy budynku garaży OSP. W zakresie

parkingu przewiduje się realizacje parkingu o nawierzchni z kostki betonowej. W zakresie inwestycji jest również

wykonanie remontu ogrodzenia wokół terenu z siatki na słupkach stalowych wraz z cokołem jak również

wykonanie nasadzeń z roślin izolujących i ozdobnych. Zestawienie powierzchni: - powierzchnie utwardzone: -

parking, zjazd, miejsce składowania odpadów: 760,0 m2 - zjazd do OSP: 115,0 m2 - chodniki: 16,8 m2 -

ogrodzenie: 81,50 mb - powierzchnie zieleni: 1172,41 m2. Typ kostki - behaton wg projektu i przedmiaru, kolor

kostki - szary, wydzielenie miejsc postojowych za pomocą kostki betonowej kolorowej-czerwonej. Tereny zielone

m.in. usunięcie warstwy humusu, plantowanie, wywóz ziemi, dostawa ziemi urodzajnej, wykonanie trawników

dywanowych oraz nasadzenia krzewów, bylin i innej roślinności wg projektu (gatuneki roślin, parametry, ilości, wg

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=30...

2 z 5 2012-08-17 13:01



projektu i dokumentacji przetargowej). Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania nasadzeń i właściwego

oznakowania gatunków drzew i krzewów zgodnie ze szczegółową specyfikacja techniczną wykonania i odbioru

robót i dokumentacją projektową oraz przedstawienia świadectwa pochodzenia roślin określającego m.in. gatunki

roślin. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zadania do wykarczowania wszystkich

napotkanych podczas prac pni drzew wraz z korzeniami oraz usunięcia innych przeszkód niezbędnych do

wykonania zadania. Elementy wyposażania: kosz na śmieci betonowy z wsadem ze stali ocynkowanej oraz 2

stojaki na rowery 3-stanowiskowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wykona wszystkie prace w

zakresie urządzeń związanych z siecią telekomunikacyjną zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez

Telekomunikację Polską. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszelkich uzgodnień i zawiadomień

w imieniu Zamawiającego wynikających z warunków technicznych określonych przez Telekomunikację Polską. Za

realizację zadania zgodnie z warunkami technicznymi wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów zadania określonych w projekcie budowlano-

wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. B. Zakres

prac objętych niniejszym zamówieniem został określony w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarach

robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać

zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną decyzjami Starosty Rawskiego - pozwoleniami na budowę : 1) Nr 327/2011

z dnia 31.08.2011 r. 2) Nr 325/2011 z dnia 30.08.2011 r. 3) Nr 332/2011 z dnia 06.09.2011 r. C. Wszelkie prace

budowlane oraz inne czynności nie opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w

załącznikach do niej, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy

wykonać w ramach niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji kosztów. D. Utrzymanie zieleni i krzewów:

Wykonawca w ramach niniejszego zadania zapewnia pielęgnacje roślin przez okres 1 roku od odbioru końcowego

przedmiotu zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli w okresie 1 roku okaże się że któraś z

nasadzonych przez Wykonawcę roślin jest w złym stanie, posiada oznaki chorób czy obumierania, lub gdy trawa

posiada widoczne ślady uszkodzeń to wtedy Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dokona nasadzeń

nowych roślin i ewentualnego obsiewu traw. 4. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a)

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji : Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadkowice

oraz zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych. b) Wykonawca przed złożeniem oferty

cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami (wraz

ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarze robót) a także

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

od Zamawiającego wyjaśnień; c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest skompletować i

złożyć wnioski (zgłoszenia) dla wymienionych zadań do zarządcy drogi oraz uzyskać zezwolenia na prowadzenia

robót w pasach drogowych zgodnie z wymogami określonymi w uzgodnieniach dokumentacji, koszty z tym

związane pokrywa wykonawca. c) 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
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zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Szczegóły dotyczące parametrów równoważności

materiałów i urządzeń wymienionych w przedmiarach robót opisano w załączniku nr 13. d) 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. e) 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. f) Wykonawca dokonuje wszelkich zgłoszeń

zajęcia pasa drogowego i pokrywa koszty z tym związane w okresie prowadzenia robót. g) Wykonawca przed

wbudowaniem materiału budowlanego na 14 dni wcześniej zobowiązany jest okazać materiał wraz z atestami

inspektorowi nadzoru w celu kontroli prawidłowości z dokumentacją. h) Wykonawca zapewnia wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej, która musi być przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego

robót. i)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania również zgodnie z wymogami określonymi w

dokumentacji formalno-prawnej stanowiącej załącznik Nr 12 do SIWZ. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla

przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i

decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym

przedstawicielem wykonawcy. 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.

Uwagi końcowe: Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej (projektach budowlano-

wykonawczych), szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6.

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: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji : Zagospodarowanie centrum

miejscowości Sadkowice oraz zakup wyposażenia w celu organizowania imprez kulturalnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  17.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

EURO-BRUK Kamila Żak, Ul. Kosowska 2/4 m 60, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 439032,51 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  397938,68

Oferta z najni ższą ceną: 397938,68 / Oferta z najwy ższą ceną: 407494,95

Waluta:  PLN.
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