Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140740-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m.
Łebunia 1.Zakres robót obejmuje: 1)Roboty ziemne 2)Budowę linii oświetleniowej kablowej 0,4 kV
YAKXs
4x25
mm²
o
długości
588
m
.
3)Montaż...
Termin składania ofert: 2015-06-26
Cewice: Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice
Numer ogłoszenia: 288744 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
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: 140740 - 2015r.
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 oświetlenia drogowego na ul.
Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia Gmina Cewice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę oświetlenia
drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia 1.Zakres robót obejmuje: 1)Roboty ziemne
2)Budowę linii oświetleniowej kablowej 0,4 kV YAKXs 4x25 mm² o długości 588 m . 3)Montaż
słupów oświetleniowych ocynkowanych o H=8 m bez wysięgnika, nachylenie 5 st., posadowionych
na gotowych fundamentach prefabrykowanych, zabezpieczonych masą bitumiczną - szt. 10 4)Montaż
opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie o mocy 100W z redukcją mocy, oprawy w II klasie
ochronności przeciwporażeniowej - 11 szt. 5)Budowę zasilania wraz z pomiarem i układem
sterowania oświetleniem. 6)Wszelkie pomiary i badania należy wykonać zgodnie z projektem,
potwierdzone odpowiednimi protokołami. 7)Zdemontowane oprawy z istniejącego słupa należy
przekazać inwestorowi. 2.Projektowana linia układana będzie w bliskiej odległości od istniejącego
wodociągu, kanalizacji, kabli telekomunikacyjnych i kabli energetycznych - należy zachować
szczególną ostrożność, a roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie. 3.Wykonawca
przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zapoznania się z treścią uzgodnień i do powiadomienia
niezbędnych instytucji o rozpoczęciu robót w tym gestora sieci. 4.Roboty prowadzone są na terenie
objętym nadzorem archeologicznym. Nadzór archeologiczny zabezpiecza Inwestor. 5.Wykonawca
zobowiązany jest do: a)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, b)wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy c)uzyskania
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót .
d)uporządkowania placu budowy. e)przywrócenie do stanu pierwotnego dróg. Wykonawca musi
uzyskać stosowne oświadczenie od Zarządcy drogi, że nie wnosi on uwag. f)naprawienia szkody na
własny koszt w przypadku uszkodzenia kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz kabli.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja projektowa
b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.56.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• USŁUGOWY
ZAKŁAD
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO TADEUSZ
MARKIEWICZ, UL. JAGODOWA 8,, 77-100 BYTÓW, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68466,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53672,60
• Oferta z najniższą ceną: 53672,60 / Oferta z najwyższą ceną: 108416,14
• Waluta: PLN .
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