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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 167026-2015 z dnia 2015-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) ha 0,20
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3 z transp. urobku samochodami
samowyładowczymi na...
Termin składania ofert: 2015-07-21

Sadkowice: UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W
SADKOWICACH
Numer ogłoszenia: 123209 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
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: 167026 - 2015r.
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: UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
W SADKOWICACH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
(koryta pod nawierzchnie placów postojowych) ha 0,20 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi
o pojemności 0,60 m3 z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-II
m3 450,00 3 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 5 km samochodami
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 450,00 4 Profilowanie i
zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV
m2 1493,10 5 Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
mechanicznie, grubość warstwy 10 cm m2 1493,10 6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej Rm=2,5Mpa
zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm m2 540,24 7 Wykonanie podbudowy z chudego betonu,
beton C12/15 (B-15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm m2 1067,10 8 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, czerwonej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 426,00 9 Nawierzchnia z kostki brukowej
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betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem m2 1067,10 10
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm lub 12x25cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z
betonu C8/10 (B-10) m 176,00 11 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 112,00 12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm lub destruktu bitumicznego m2
416,00 13 Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szerokość schodów 0,6 m
wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych m 3,00 14 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2
114,24 15 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka
z rozbiórki m2 114,24 16 Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych szt. 5,00 17 Mechaniczne czyszczenie
studzienek i przykanalików kpl. 5,00 18 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,00 2.
Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych. 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
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ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.11.12.00-0.

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: 10.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425
Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143412,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 176397,53
Oferta z najniższą ceną: 153968,56 / Oferta z najwyższą ceną: 218827,96
Waluta: PLN.
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