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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: 94917- 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

Państwowa szkoła wyższa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km
6+294 ÷ 9+800 str. P
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km
6+294 ÷ 9+800 str. P
CHODNIKI
Wykonanie koryta mechanicznie gł. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III z transportem urobku na odkład
na odl. do 1 km w ilości 4833 m2
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm w ilości 4833 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm – chodnik str. P w ilości 545,5 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – zjazdy w ilości 360 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego średniej gr. 8 cm (0-15 cm) – zejścia na zjazdach w ilości 794 m2
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 8 cm (0-15 cm) – zejścia na zjazdach w ilości 625,5 m2
Przełożenie kostki na zjazdach w ilości 288,25 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 3273 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 639,6 m2
Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 2565 m
Ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wym. 20x30 cm na ławie betonowej w ilości
2727,5 m
Ułożenie krawężnika betonowego wtopionego o wym. 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 628,5 m
Oczyszczenie przepustów śr. 0,6 m z namułu do 50% jego średnicy w ilości 1277,5 m
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm w ilości 73 m2
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej w ilości 98 m2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 70 m
Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60 cm w ilości 64,5 m
Załadunek i wywiezienie gruzu na odległość do 1 km w ilości 35 m3
Przepusty rurowe pod zjazdami – rury PEHD o średnicy 40 cm w ilości 190 m
Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm w ilości 2 m
Przepusty rurowe pod zjazdami – rury PEHD o średnicy 60 cm w ilości 115 m
ODWODNIENIE
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm w ilości 52,5 m
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm w ilości 33 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm w ilości 33 m2
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 6 szt.
Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm w ilości 48 m
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w ilości 33 m2

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
Przetarg nieograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki
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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: 06.08.2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Budowlane MELTOR Wierbiłowicz Spółka Jawna
Adres pocztowy:
ul. Liściasta 11
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Józefów
05-410

Kraj/województwo:
Polska/Mazowieckie

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

570 292,60zł

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty4) 635 576,55zł
Oferta z najniższą ceną5) 635 576,55zł Oferta z najwyższą ceną5) 1 053 871,02zł 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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