Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 33744-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec 1.Zakres robót
obejmuje: budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U min. SN8 litych o średnicy
DN200mm,
przebiegającą
przez
działki
prywatne
nr
40/1
i...
Termin składania ofert: 2016-03-02
Cewice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec
Numer ogłoszenia: 61991 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
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: 33744 - 2016r.
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 sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Osowiec.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec 1.Zakres robót obejmuje: budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej
z rur PVC-U min. SN8 litych o średnicy DN200mm, przebiegającą przez działki prywatne nr 40/1 i
40/10 obręb Osowo Lęborskie wraz z budową przykanalików z rur PVC-U min.SN8 o średnicy
DN160 - do granic nieruchomości. Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez
włączenie się do studni (S istn.), w której należy zamontować koszokratę ze stali kwasoodpornej.
2.Kanalizacja i jej uzbrojenie: a)kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 PVC min. SN8 - L min. 227,2 mb b)przykanaliki DN160 PVC-U min. SN8 - L min. - 26,9 mb c)studnie kanalizacyjne
DN1200 z kręgów betonowych - 9 szt. d)korki kanalizacyjne DN160 - 4 szt. 3.Po wybudowaniu
kanalizacji i próbach szczelności należy wykonać inspekcję kanału grawitacyjnego kamerą z
pomiarem spadków. 4.Do Wykonawcy należy również: a)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;
b)wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy
zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 5 prawa budowlanego. c)przed rozpoczęciem robót Wykonawca powiadomi
wszystkie niezbędne instytucje , gestorów sieci oraz zapozna się z treścią uzgodnień zawartych w
dokumentacji projektowej. d)Wykonawca przed wejściem na tereny będące własnością osób
fizycznych zobowiązany jest do ich powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni
wcześniej. Po wykonaniu robót na działkach prywatnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
od właściciela pisemnego oświadczenie, że nie wnosi on uwag do wykonanych robót oraz, że teren
został uporządkowany. e)w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli,
przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia
wszelkich kosztów z tym związanych. f)przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót.
g)uporządkowanie terenu budowy. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a)Dokumentacja projektowa b)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)
c)Przedmiar robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Przedsiębiorstwo HYDRO-SERWIS Stanisław Mielewczyk 77-123 Rokity 57 ,, filia ul.
Słupska 45, 83-340 Sierakowice, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94929,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 54981,00
 Oferta z najniższą ceną: 44230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00
 Waluta: PLN .


2

