Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121683-2016 z dnia 2016-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje remont dróg gminnych zgodnie z
przedmiarami, stanowiącymi załączniki do niniejszego postępowania, w zakresie opisanym poniżej: 1.
utwardzenie
drogi
na
dz.
nr
82/1
w
m.
Popowo
o...
Termin składania ofert: 2016-07-21
Cewice: Remont gruntowych dróg gminnych 2016.
Numer ogłoszenia: 153244 - 2016; data zamieszczenia: 09.11.2016
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: 121683 - 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: Remont gruntowych dróg gminnych 2016..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia
obejmuje remont dróg gminnych zgodnie z przedmiarami, stanowiącymi załączniki do niniejszego
postępowania, w zakresie opisanym poniżej: 1. utwardzenie drogi na dz. nr 82/1 w m. Popowo o
szerokości 3,5m (długość 100m), profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścinką poboczy na
powierzchni 400m2 ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcja 0/32 mm o grubości 10cm na
powierzchni 350m2. 2. utwardzenie drogi na dz. nr 169/2 w m. Okalice o szerokości 4,0m na długości
31m oraz utwardzenie placu przy przystanku 60m2, profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścinką
poboczy na powierzchni 199m2, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcja 0/32 mm o grubości
10cm na powierzchni 184m2. 3. ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem po
prawej stronie na ul. Myśliwskiej w Cewicach dz. nr 488 na długości 187m. 4. remont istniejącej
nawierzchni dz. nr 33,30 - położenie mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchni mineralnej
kamiennej (droga gminna w Osowie Lęborskim Skrzyżowanie) na długości 150m i szer. 3,5m,
położenie nowej nawierzchni asfaltowej w granicach drogi wojewódzkiej - gr. 5cm asfaltu o
powierzchni 39m2 - zjazd. oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 735m2 (ilość emulsji
asfaltowej 0,6 l/m2), ułożenie asfaltowej warstwy wyrównawczo-wzmacniającej na istniejącym
podłożu kamiennym o grubości 2cm (523m2), ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej AC 0/8 o
grubości 4cm (523m2). 5. remont istniejącej nawierzchni dz. nr 99/2, 93 w m. Oskowo o dł. 110m i
szer. 3,6m dodatkowo skrzyżowanie o powierzchni 100m2 - zachować spadek poprzeczny zgodny ze
stanem istniejącym, oczyszczenie z humusu powierzchni zarośniętej (trwałe zapobiegnięcie
przerastaniu roślinności przez asfalt) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 396m2 (ilość
emulsji asfaltowej 0,6 l/m2), ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej AC 0/8 o grubości 3cm (720m2).
6. utwardzenie drogi w m. Unieszyno Osada Leśna dz. nr 132/1, utwardzenie drogi o szerokości 3,5m
i długość 150m, profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścinką poboczy, pogłębienie rowów
obustronnie (180m2) na długości 320m, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcja 0/32 mm o
grubości 10 cm na powierzchni 450m3, 7. profilowanie drogi gminnej w miejscowości Pieski dz. nr
63/1 i 107 wybrane odcinki na długości 230m i szer. 4,5m profilowanie podłoża istniejącego wraz ze
ścinką poboczy o szer.0,5m po obu stronach od sali gimnastycznej w kierunku szkoły na długości 230
mb (ścinka poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m),ułożenie warstwy odsączającej z
piasku o gr. 10cm na szer. 4,5m i dł. 230m, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcja 0/32 mm na
szerokości 4,5m o grubości 10cm na długości 510mb, 8. profilowanie drogi gminnej w miejscowości
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Karwica dz. nr 232 na długości 420m, profilowanie podłoża istniejącego wraz ze ścinką poboczy na
powierzchni 1260m2, ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcja 0/32 mm o gr. 10cm na
powierzchni 1260m2, 9.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował co najmniej 12
miesięcy gwarancji niezależnie od rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 10.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
(STWiOR) b)Przedmiary robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
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: 05.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk Osowo Lęborskie 24a, Osowo Lęborskie
24a, 84-312 Cewice, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189702,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 118080,00
 Oferta z najniższą ceną: 118080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157440,00
 Waluta: PLN .
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