Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 38130-2015 z dnia 2015-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieruszów
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E
Wieruszów - Galewice oraz nr 4713 E Galewice - Węglewice, długość odcinka 5.145,0 mb.
Ze względu na zróżnicowany stan nawierzchni wymagający...
Termin składania ofert: 2015-03-09

Wieruszów: Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów-Galewice
oraz nr 4713 E Galewice-Węglewice
Numer ogłoszenia: 74848 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
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: 38130 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul.Waryńskiego 14, 98400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 7836062, faks 62 7836062.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr
4708 E Wieruszów-Galewice oraz nr 4713 E Galewice-Węglewice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice oraz nr 4713 E Galewice
- Węglewice, długość odcinka 5.145,0 mb.
Ze względu na zróżnicowany stan nawierzchni wymagający odrębnych zabiegów przebudowę
w/w dróg podzielono na 6 odcinków:
1. Odcinek A (droga nr 4708 E) od km 0+000 do km 1+520, podstawowy zakres przebudowy
drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie
jednostronnego poszerzenia jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm stabilizowanej
mechanicznie o grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
o grubości 6 cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70,
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- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji
asfaltowej C69BP3 PU oraz grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne
utwardzenie poboczy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer.
0,5 m, - karczowanie krzewów oraz odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie
przepustów pod zjazdami, - wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni.
2. Odcinek B (droga nr 4708 E) od km 1+520 do km 2+442, podstawowy zakres przebudowy
drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie
poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o
grubości 20cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 - wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, - przebudowa chodnika z
kostki betonowej brukowej po stronie zachodniej szer. 2,0 m, - wykonanie ścieżki rowerowej
szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego po stronie wschodniej oddzielonej od
jezdni częściowo krawężnikiem najazdowym oraz linią P-7d z punktowymi elementami
odblaskowymi (PEO), - wykonanie rowu krytego, - przebudowę przepustu pod drogą, wykonanie przepustów pod zjazdami, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
3. Odcinek C (droga nr 4708 E) od km 2+442 do km 2+950, podstawowy zakres przebudowy
drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie
poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o
grubości 20cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 5cm,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 - wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm, - budowę dwóch zatok
autobusowych z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z betonu
cementowego B-20 o grubości 20cm wraz z wykonaniem peronów i chodników, - wykonanie
przepustów pod zjazdami i zatoką autobusową, - karczowanie krzewów oraz odmulenie
rowów z profilowaniem skarp, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4. Odcinek D (droga nr 4708 E) od km 2+950 do km 4+280, podstawowy zakres przebudowy
drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie
poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o
grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 6cm
ułożonej również częściowo na istniejącej konstrukcji jezdni, - wyrównanie istniejącej
nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70, - wykonanie podwójnego
powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej C69BP3 PU oraz
grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne utwardzenie poboczy mieszanką
niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer. 0,5 m, - karczowanie krzewów oraz
odmulenie rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie przepustów pod zjazdami - wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego.
5. Odcinek E (droga nr 4708 E) od km 4+825 do 4+900, zakres przebudowy drogi
powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice na w/w odcinku obejmuje budowę chodnika z
kostki betonowej brukowej grub. 6 cm o szerokości 1,50 m
6. Ul. Cmentarna (droga nr 4713 E), podstawowy zakres przebudowy drogi powiatowej nr
4715 E Galewice - Węglewice na w/w odcinku obejmuje: - wykonanie obustronnego
poszerzenia jezdni z warstwy mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o
grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 6 cm
ułożonej również częściowo na istniejącej konstrukcji jezdni, - wykonanie podwójnego
powierzchniowego utrwalenia przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej C69BP3 PU oraz
grysów bazaltowych płukanych klasy I gat. I, - obustronne utwardzenie poboczy mieszanką
niezwiązaną 0/31,5mm i pozyskanym destruktem na szer. 0,5 m, - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego oddzielonej od jezdni linią P-7d z
punktowymi elementami odblaskowymi (PEO), - karczowanie krzewów oraz odmulenie
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rowów z profilowaniem skarp, - ułożenie przepustów pod zjazdami, - wykarczowanie 46
drzew, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.31.62-2,
45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1.
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
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4708E Wieruszów-Galewice oraz nr 4713 E
Galewice - Węglewice (odcinek A i D)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800
Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 812688,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 694412,00
Oferta z najniższą ceną: 694412,00 / Oferta z najwyższą ceną: 881402,50
Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Galewice oraz nr 4713 E
Galewice - Węglewice (odcinek B, C, E i ul. Cmentarna)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800
Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1671729,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1483052,86
Oferta z najniższą ceną: 1483052,86 / Oferta z najwyższą ceną: 1831361,27
Waluta: PLN.
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