
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 292626-2012 z dnia 2012-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice 

Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych - niwelacja terenu - 0,65 ha 2. Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane 

koparkami z przemieszcz. spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na... 

Termin składania ofert: 2012-08-23  

 

Sadkowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZBIORNIKA 

RETENCYJNEGO SADKOWICE II m. Sadkowice dz. nr ew. 359/2 

Numer ogłoszenia: 342524 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 292626 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG 

NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SADKOWICE II m. 

Sadkowice dz. nr ew. 359/2. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Roboty 

pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu - 0,65 ha 2. 

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszcz. spycharkami 

urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 5,0 m3/m cieku, grunt kat. 

III koparka 0,25 m3 - 3390 m3 3. Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na 

odkład; grunt kat. III - 848 m3 4. Formowanie mechaniczne i zagęszczanie nasypów 

spycharkami w gruncie kat III - 2740 m3 5. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III - 

685 m3 6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.60 m3 w 

gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. 

Samowyład. - 813 m3 7. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 813 m3 8. 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykon. ręcznie w gruntach kat.l-lll - 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292626&rok=2012-08-08


800 m2 9. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.l-lll - 

731 m2 10. Wykonanie płotków faszynowych o wys. 20 cm w gruncie kat.l-lll - 45 m 11. 

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x10 cm - 180 m2 12. 

Umocnienie placu manewrowego dla wozów strażackich przy punkcie czerpania wody. 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa - 113 m2 

13. Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów bet. wykonywane metodą studniarską w gruncie 

kat. IIIIV, o gł. do 1m - 1 szt. 14. Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC 

łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm - 9 m 15. Sieci wodociągowe - kształtki PVC 

ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm - łuk PCV - 2 szt. 16. 

Montaż nasady fi 110 - 1 szt. 17. Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o 

stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - 7,2 m3 18. Ściany oporowe żelbetowe 

(część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z 

zastosowaniem pompy do betonu - 9 m3 19. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 

monolitycznych budowli-pręty gładkie-0,36 t 20. Humusowanie skarp z obsianiem przy 

grubości warstwy humusu 5 cm. - 1531 m2 21. Obsługa geodezyjna obejmująca : wytyczenie 

obiektów w terenie, założenie reperów roboczych ewentualne zmiany i inne czynności w 

trakcie wykonywania robót - 1 kpl. W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z 

wykonaniem ścian oporowych w skarpie. Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów 

powykonawczych. 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 Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.24.72.70-3. 

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: 10.09.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 PLICHTA Roboty ziemne - Transport Marcin Plichta, ul. 1 stycznia 17, 26-420 Nowe 

Miasto nad Pilicą, kraj/woj. mazowieckie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144803,55 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 178108,36 

 Oferta z najniższą ceną: 178108,36 / Oferta z najwyższą ceną: 186332,92 

 Waluta: PLN. 

 
 


