Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie

nr

10467-2013

z

dnia

2013-01-18

r.

Ogłoszenie

o

zamówieniu

-

Cewice

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wymianę nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie
deptaka

w

m.

Cewice

w

celu

zagospodarowania

przestrzeni

publicznej

w

sposób

dogodny

do

nawiązywania...

Termin składania ofert: 2013-02-05

Cewice: Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w m. Cewice wraz
z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m.
Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób
dogodny do nawiązywania więzi społecznych wśród mieszkańców
Numer ogłoszenia: 107993 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
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: 10467 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni ciągów pieszych w
m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m. Cewice w celu
zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych
wśród mieszkańców.
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II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Wymianę nawierzchni
ciągów pieszych w m. Cewice wraz z małą architekturą w ramach projektu Utworzenie deptaka w m.
Cewice w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi
społecznych wśród mieszkańców Zakres robót obejmuje : Roboty rozbiórkowe: rozebranie
nawierzchni z masy bitumicznej, płyt drogowych, chodników z płytek i kostki, istniejących wjazdów,
krawężników, obrzeży, demontaż poręczy ochronnych. Przestawienie żywopłotów, przy czym do
Wykonawcy należy załadunek i wyładunek materiału z rozbiórki (oprócz poręczy ochronnych) i
przewóz na miejsce na terenie m. Cewice, wskazane przez Zamawiającego. Roboty w zakresie
ciągów pieszych: Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm oraz kostki typu
starobruk o gr. 6 cm ( w stosunku 50:50%), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm,
podbudowa zgodnie z projektem, obrzeża betonowe i krawężniki drogowe.Wjazdy na posesje z kostki
brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm, podbudowa zgodnie z
projektem, krawężniki betonowe najazdowe wtopione i wystająceKolorystyka kostki do uzgodnienia z
Zamawiającym.Uzupełnienie nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną asfaltową Montaż przy
drodze wojewódzkiej zdemontowanych poręczy ochronnych wraz z ich malowaniem Montaż
elementów małej architektury Elementy wykonane w technologii betonu o fakturze ze żwiru
płukanego;ławki z oparciem i siedziskiem drewnianym o dł. 2 m - 16 szt. ławki bez oparcia z
siedziskiem drewnianym o dł. 2 m - 21 szt. kosze na śmieci z wkładem cynkowym 40-60 l - 34 szt.
donice o śr. Ø 80 cm- 4 szt. Lampy dekoracyjne solarne - 3 szt. Ławki ozdobne metalowo- drewniane
o dł. 2 m - 2 szt. Kosze na śmieci metalowe ozdobne (do ławek) - 2 szt. Elementy małej architektury
należy na trwale zamocować w gruncie Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia pełnej obsługi
geodezyjnej inwestycji, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami w toku budowy do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z
tym związanych na czas realizacji robót. sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót w zakresie drogi wojewódzkiej nr 212 oraz powiatowej Nr 1324 zatwierdzony przez
odpowiednie organy . wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu w związku z wymogami
programowymi w zakresie dofinansowania, po zakończeniu robót - kosztorysu powykonawczego.
uporządkowania placu budowy Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest
zawiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników działek o terminie rozpoczęcia robót (a przede
wszystkim Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon w Lęborku i Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku)
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Dokumentacja projektowa Przedmiar
robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.11.13.00-1, 45.11.27.11-2.

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: Projekt pn.: Utworzenie deptaka w miejscowości Cewice w celu
zagospodarowania przestrzeni publicznej w sposób dogodny do nawiązywania więzi społecznych
wśród mieszkańców jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE DROMOS SP. Z O.O., UL. GDAŃSKA 26,
83-300 KARTUZY, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730756,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty: 573888,46



Oferta z najniższą ceną: 469000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 681229,83



Waluta: PLN.
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