Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 50976-2015 z dnia 2015-03-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice
. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr 1328G od skrzyżowania
Kamieniec- Siemirowice w kierunku Siemirowic (od km 0+000 do km...
Termin składania ofert: 2015-03-24

Cewice: Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I Budowa
ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice
Numer ogłoszenia: 82540 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
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: 50976 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
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 systemu tras rowerowych
na terenie Gminy Cewice - etap I Budowa ścieżki rowerowej na odcinku KamieniecSiemirowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice . Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie
drogi powiatowej nr 1328G od skrzyżowania Kamieniec- Siemirowice w kierunku
Siemirowic (od km 0+000 do km 2+580). 1. Zakres robót obejmuje 1) Nawierzchnie a)
wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 3870 m². b) skropienie nawierzchni asfaltem w ilości min. 0,5 kg/m² - 3870 m² c)
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nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) koloru
czarnego, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm - 3870 m² 2) Pobocza - uzupełnienie
pobocza ziemnego przy ścieżce rowerowej - 774 m³ 3) Oznakowanie poziome i pionowe a)
oznakowanie poziome: linie krawędziowe ciągłe koloru czerwonego po obu stronach ścieżki
rowerowej o szer. 24 cm . Pozostałe linie koloru białego. b) 104 symbole roweru koloru
białego- malowanie ręcznie c) oznakowanie pionowe : 2 kpl znaków nakazu, zakazu lub
informacyjne na słupkach z rur stalowych oraz 2 kpl znaków - tablica z 3 znakami: strzałka
do góry i w dół oraz rower na słupkach stalowych. d) oznakowanie poziome i pionowe musi
być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w prawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220,
poz. 2181 z późn. zm.). e) oznakowanie poziome i pionowe, miejsce ustawienia znaków
należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku, ul. Pionierów
10. 4) Stojak na rowery - stalowy ocynkowany na 4 stanowiska. Stojak należy zamontować na
stałe w gruncie. Miejsce montażu przy parkingu, do uzgodnienia z zarządcą drogi. 2.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 1) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej
inwestycji oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi
zmianami w toku budowy. W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca
zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt. 2) W przypadku uszkodzenia
nawierzchni jezdni do jej naprawienia w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3) uzyskania
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji
robót , jeżeli będą wymagane. 4) sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót
zatwierdzony przez odpowiednie organy. 5) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu po
zakończeniu robót - kosztorysu powykonawczego. 6) powiadomienia zarządcy drogi o
terminie rozpoczęcia robót 7) wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 8)
uporządkowania placu budowy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią
załączniki: a) Opis techniczny a) Trasa ścieżki rowerowej - załącznik graficzny a) Przedmiar
robót a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2.
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: Zadanie pn Budowa tras rowerowych na terenie
Gminy Cewice - etap I Budowa ścieżki rowerowej na odcinku KamieniecSiemirowice jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1.
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212883,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 179939,68
Oferta z najniższą ceną: 179939,68 / Oferta z najwyższą ceną: 241838,87
Waluta: PLN.
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