Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 35032-2016 z dnia 2016-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boleszkowice
D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne
realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające km 0,15 2....
Termin składania ofert: 2016-03-09
Boleszkowice: Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice
Numer ogłoszenia: 32583 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
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: 35032 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407
Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Kościuszki w
miejscowości Boleszkowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie
w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji
powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary
kontrolne i sprawdzające km 0,15 2. D-01.02.01 Wycinka drzew wraz z z usunięciem karczy
poprzez frezowanie, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Wywówz pozostałości
po wycince i usunięciu karczy na odkład Wykonawcy. szt. 1,00 3. D-01.02.04 Rozbiórka
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 203,00 4. D-01.02.04 Rozbiórka
nawierzchni z płytek betonowych 50x50.na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 21,00 5. D-01.02.04 Rozbiórka
nawierzchni betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu budowalnego na odkład
Wykonawcy. m2 87,00 6. D-01.02.04 Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych gr. 7 cm. Destrukt bitumiczny stanowi własność Inwestora. W cenę
rozbiórki należy wliczyć transportn na odległość do 5 km w miejsce wskazne przez

Inwestora. m2 844,00 7. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni / podbudowy z brukowca o wys.
16-20 cm z wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 887,00 8. D-01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem gruzu
betonowego na odkład Wykonawcy mb 150,00 9. D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład
Wykonawcy m2 19,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE RAZEM
PODBUDOWY 10. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 10 cm wraz z profilowaniem
terenu pod nawierzchnię chodnika. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2
574,00 11. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 20 cm wraz z profilowaniem terenu pod
nawierzchnię jezdni (pogłębienie koryta po rozbiórce istniejącej podbudowy oraz nawierzchni
z brukowca). Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 805,00 12. D-04.01.01
Wykonaniekoryta głębok. 40 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię zjazdów.
Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 77,00 13. D-04.05.00 D-04.05.01
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10 cm - warstwa
konstrukcyjna chodnika. m2 574,00 14. D-04.05.00 D-04.05.01 Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz
zjazdów m2 807,00 15. D-04.04.00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz zjazdów m2
807,00 PODBUDOWY RAZEM NAWIERZCHNIE 16. D-05.03.23 Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm - zjazdy. Zakłada się nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika wykonać z
przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia krawężnikiem). m2
70,00 17. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor szary), na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - jezdnia. Krawędzie jezdni należy oznaczyć
jednym rzędem kostki koloru czerwonego. m2 730,00 18. D-05.03.23 Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3cm - chodniki. Krawędzie chodnika należy oznaczyć jednym rzędem kostki koloru
czerwonego. m2 574,00 19. D-05.03.23 Przełożenie istn. nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. m2 100,00
NAWIERZCHNIE RAZEM ELEMENTY ULIC 20. D-08.01.01b Ustawienie krawężników
betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy
betonowej z oporem - klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie
krawężników najazdowych o wym. 15x22x100 cm, krawężników skośnych o wym.
15x22/30x100 cm oraz krawężników łukowych. m 382,00 ELEMENTY ULIC RAZEM x
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 21. D-07.02.01 Ustawienie słupków z rur
stalowych,ocynkowanych fi 60 mm - oznakowania pionowego. szt. 6,00 22. D-07.02.01
Przykręcenie tarcz oznakowania pionowego. szt. 6,00 23. D-03.02.01a Regulacja pionowa
studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram na nowe. szt. 3,00 24. D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 4,00 25. D03.02.01a Regulacja pionowa isntniejących studni rewizyjnych poprzez wymianę włazu
kanałowego wraz z zastosowaniem pierścienia tłumiącego, regulacji wysokościowej przy
użyciu krążków betonowych lub materiałów sztucznych. Montaż włazu typu ciężkiego z
wypełnieniem betonowym (klasa D400). szt. 4,00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM
Remont ul. Kościuszki w miejscowości Boleszkowice RAZEM.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.
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: Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne KORIMEX, ul. Orla 6, 74-400 Dębno,
kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237667,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 188191,87
Oferta z najniższą ceną: 188191,87 / Oferta z najwyższą ceną: 232369,07
Waluta: PLN .

