Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85356-2016 z dnia 2016-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
1)Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową
1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i
przebudowa
drogi
Osiedle
40-lecia
PRL
w
Cewicach...
Termin składania ofert: 2016-04-27
Cewice: Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą
wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa
drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach.
Numer ogłoszenia: 64311 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
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: 85356 - 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 i przebudowa drogi gminnej
łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z budową
infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa
drogi gminnej łączącej drogę powiatową 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach wraz z
budową infrastruktury - Etap II Budowa i przebudowa drogi Osiedle 40-lecia PRL w Cewicach
2)Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka ( od skrzyżowania z ul. Witosa w kierunku Ośrodka
Zdrowia) drogi Os. 40-lecia PRL w Cewicach wraz z miejscami postojowymi, ciągami pieszymi,
wjazdami, zjazdami, kanalizacją deszczową w tym: a)Roboty rozbiórkowe i ziemne - rozebranie
istniejących nawierzchni betonowych z płyt drogowych i płyt typu Yomb, z kostki betonowej,
krawężników, obrzeży. Materiały z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku i
wyładunku wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez Inwestora w m. Cewice (na odległość do
1 km). b)Nawierzchnie: droga z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm typu Behaton - min. 1975,2 m²;
parkingi, zjazdy, wjazdy z kostki brukowej o gr. 8 cm koloru grafitowego - min. 441,5 m²; chodniki z
kostki brukowej o gr. 6 cm kolorowej( szara, grafit, żółta) - min. 499,5 m² ułożone wg. wzoru,
stanowiącego załącznik do niniejszego postepowania. Podbudowa zgodnie z rysunkami konstrukcji
nawierzchni załączonymi do niniejszego postępowania. Krawężniki wystające i wtopione o wym.
15x30 cm, najazdowe o wym. 15x22 cm układane na ławie betonowej z oporem, obrzeża betonowe o
wym. 20x6x100 cm. c)Na drodze należy wykonać min. 2 spowalniacze z kostki betonowej.
d)Kanalizacja deszczowa -odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w
tym: przykanaliki z rur PVC Ø160 o dł. min. 27,6 m; studzienki ściekowe uliczne z gotowych
elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z koszem metalowym i klapą żelbetową
typu ciężkiego szt. 4 e)Regulacja pionowa studzienek i pokryw zaworów wodociągowych - szt. 5 3)Z
uwagi na przebieg trasy przez ul. Os. 40 - lecia PRL procesji w dniu Bożego Ciała (26 maja 2016 r.)
Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i zabezpieczenia placu budowy na okres od
24.05.2016 do 26.05.2016 r. włącznie, tak aby umożliwić przygotowanie i przemarsz procesji.
4)Wykonawca zobowiązany jest do: a)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
b)wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy
zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 prawa budowlanego c)uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i
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poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót d)sporządzenia projektu organizacji ruchu
na czas wykonania robót zatwierdzony przez odpowiednie organy. e)Wykonawca przed
przystąpieniem do robót zobowiązany jest zawiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników działek
o terminie rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni wcześniej. f)w przypadku uszkodzenia istniejącego
uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp. Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. g)przywrócenie do
pierwotnego stanu terenu robót i infrastruktury h)uporządkowanie terenu budowy. 5)Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja projektowa a)Przedmiar robót
a)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-7, 45.23.31.61-5.
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: 01.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
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): 354545,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 259776,00
 Oferta z najniższą ceną: 259776,00 / Oferta z najwyższą ceną: 381156,75
 Waluta: PLN .
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