Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 275788-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiotem zamówienia jest Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - ETAP II. 1. Etap II
obejmuje zagospodarowanie cmentarza wewnątrz m.in. utwardzenie nawierzchni ciągów
komunikacyjnych
z
kostki
brukowej
i
nawierzchnie
żwirowe.
Wykonanie...
Termin składania ofert: 2014-09-03

Cewice: Budowa cmentarza komunalnego w Cewicach - Etap II
Numer ogłoszenia: 355676 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
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: 275788 - 2014r.
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, 84-312 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: Budowa cmentarza komunalnego
w Cewicach - Etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa cmentarza
komunalnego w Cewicach - ETAP II. 1. Etap II obejmuje zagospodarowanie cmentarza
wewnątrz m.in. utwardzenie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej i
nawierzchnie żwirowe. Wykonanie kwartałów, montaż elementów małej architektury,
nasadzenie krzewów ozdobnych oraz obsianie trawą terenów zielonych . Zakres etapu II
zgodnie z załączonym rysunkiem do SIWZ. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty
przygotowawcze : roboty pomiarowe, odchwaszczenie terenu 2) Nawierzchnie komunikacji
cmentarza w tym: a) nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowopiaskowej , podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm o gr. 15 cm, warstwa odcinająca z
pospółki - 10 cm, b) ścieżki cmentarne o nawierzchni żwirowej - warstwa żwiru - 10 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm o gr.15 cm, warstwa odcinająca z pospółki - 10
cm c) nawierzchnia pod krzyż - z kostki betonowej o gr.6 cm, d) Kostka koloru szarego z
elementami kostki grafitowej - wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 3) Powierzchnie
zielone, kwartały ujęte w obrzeża i obsiane trawą, sadzenie krzewów ozdobnych gat. tuje o
wysokości min. 70 cm - 115 szt. 4) Montaż elementów małej architektury: a) krzyż stalowy
wykonany zgodnie z projektem, malowany proszkowo zabezpieczony farbą antykorozyjną. b)
kosze na śmieci stalowe uchylne w kolorze stelaża ławki o poj. min. 35 l - 8 szt. c) ławki
drewniane, stelaż ławki żeliwny o dł. min. 180 cm - 8 szt. (wzór do uzgodnienia z
Zamawiającym). d) Wszystkie elementy małej architektury należy na stałe zamocować w
gruncie. 5) Dostawa 4 szt. pojemników na odpady : pojemnik ocynkowany ogniowo z klapą ,
wyposażony w 4 kółka jezdne, hamulce na 2 kołach (jezdne i skrętne), o pojemności min.
1100 l. 6) Zamawiający wymaga, aby w okresie od 30.10.2014 do 2.11.2014 r. z uwagi na
Święto Zamarłych, Wykonawca wstrzymał roboty budowlane i uporządkował teren budowy.
3. Do Wykonawcy należy również: a) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; b) wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy c) w
przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. kabla telekomunikacyjnego

oraz przyłącza wodociągowego Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i
poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. d) przywrócenie do pierwotnego stanu
terenu robót i infrastruktury drogowej. e) uporządkowanie terenu budowy 4. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a) Dokumentacja projektowa b) Przedmiar
robót c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót d) Rysunek - zakres II etapu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.14-3.
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: 10.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5A, 84-312 Cewice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186977,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 147750,00
 Oferta z najniższą ceną: 147750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 183885,00
 Waluta: PLN.

