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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
zamieszczanie obowiązkowe
zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
TAK

NUMER OGŁOSZENIA W BZP: 90063- 2015

NIE

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
tak

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE
Adres pocztowy:
UL. PRZEMYSŁOWA 45
Miejscowość:
WOLA RĘBKOWSKA
Tel.:
0-25 6822215

Kod pocztowy:
08-410
Fax:
0-25 6822215

Województwo:
MAZOWIECKIE

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał
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Państwowa szkoła wyższa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1331W Głosków – Unin – Reducin w km 2+336,5 ÷ 2+500
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1331W Głosków – Unin – Reducin w km 2+336,5 ÷
2+500
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach w ilości 67,1 m2
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm w ilości 67,1 m2
Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm w ilości 13 m, zał. i wywóz gruzu na odl. do 1 km w ilości
8,82 m3
ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm w ilości 899,25 m2
ODWODNIENIE
Rury z polipropylenu średnicy 40 cm o podwójnej ściance na ławie z pospółki gr. 20 cm w ilości
163,5 m
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 800 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie
w ilości 3 szt.
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 4 szt.
Rury betonowe kielichowe o średnicy 200 mm (przykanaliki) w ilości 11 m, roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km w gruncie kat. I-II (zasypanie
kolektora) w ilości 318,83 m3
PODBUDOWA
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III głębokości
20 cm z zał. I wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km w ilości 899,25 m2
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm w ilości 899,25 m2
Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 899,25 m2 Podbudowy z
kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości
499,55 m2
ELEMENTY ULIC
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem w ilości
174,5 m
NAWIERZCHNIA
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm w
ilości 317,9 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kostka z odzysku ), kolorowej, gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm w ilości 67,1 m2
OZNAKOWANIE Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych w ilości 3 szt., przymocowanie tarcz
znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie, folia odblaskowa II gen.) w ilości 7 szt.
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

45.23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Rodzaj procedury
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Przetarg nieograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje z ogłoszeniem

Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

Dialog konkurencyjny

III .2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

wskazać projekt/program:

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)
Nazwa:
Firma Wydobywczo-Usługowa „ALBERT” Jacek Wysocki
Adres pocztowy:
Uścieniec 20
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Łaskarzew
08-450

Kraj/województwo:
Polska/Mazowieckie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość PLN

81 281,72zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110 389,36zł
Oferta z najniższą ceną5) 110 389,36zł Oferta z najwyższą ceną5) 147 771,49zł Waluta: PLN
-------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------1)

Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich
wykonawców
3)
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia
4)
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w
przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres
zamówienia
5)
Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia
2)

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
Marek Jonczak
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