Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89706-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wieruszów
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w miejscowości Teklinów Zakres
zamówienia obejmuje budowę i przebudowę chodników oraz roboty...
Termin składania ofert: 2016-04-29
Wieruszów: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów Teklinów - Jutrków w miejscowości Teklinów
Numer ogłoszenia: 134996 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
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: 89706 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,
98-400 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 chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów - Jutrków w miejscowości Teklinów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana
pn: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów - Teklinów Jutrków w miejscowości Teklinów. Zakres zamówienia obejmuje budowę i przebudowę
chodników oraz roboty towarzyszące związane z poszerzeniem nawierzchni, wykonaniem
odwodnienia, utwardzeniem poboczy itp. na odcinku o długości 2.650 km w tym: prawostronnie: budowa chodnika długości ok. 867,0 mb, przebudowa chodnika na długości
ok. 252,0 mb, - lewostronnie budowa chodnika na długości ok. 1.205,00 m. Z uwagi na
różnicowy zakres robót przebudowę chodnika podzielono na kilka odcinków. Przedmiotowe
zadanie obejmuje roboty na odcinkach B, C, D. 1) Odcinek B o długości 875m od końca
istniejącego chodnika do początku chodnika po stronie zachodniej w Teklinowie, 2) Odcinek
C o długości 528m - odcinek drogi z istniejącym chodnikiem z betonowej kostki brukowej po
stronie zachodniej do skrzyżowania z drogą o nawierzchni tłuczniowej, 3) Odcinek D
długości 1247m od końca odcinka C do skrzyżowania z gminną drogą o nawierzchni

bitumicznej w kierunku Nawrotowa. Podstawowy zakres robót obejmuje: dla odcinka B poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,50 m, - budowę chodnika
szerokości 2,0 m po stronie zachodniej i wykonanie utwardzonego pobocza po stronie
wschodniej jezdni, - odprowadzenie wody powierzchniowo bezpośrednio do rowów
przydrożnych przez wykonanie spadków poprzecznych jezdni i poboczy lub za pomocą
studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, - odbudowę rowów po stronie prawej i
wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem i wpustami ulicznymi typu ciężkiego, wykonanie przykanalików, - roboty towarzyszące. dla odcinka C - wykonanie utwardzonego
pobocza, - umocnienie rowu płytami ażurowymi, - roboty towarzyszące. dla odcinka D poszerzenia jezdni bitumicznej do 5,50 m, - budowę i przebudowę istniejącego chodnika, wykonanie utwardzonego pobocza, - odprowadzenie wody powierzchniowo przez wykonanie
spadków poprzecznych i podłużnych do poprzecznych rowów odprowadzających, przebudowę istniejącej studzienki ściekowej, - wykonanie studzienek ściekowych z
przykanalikami. - wykonanie ścieku przykrawężnikowego, - roboty towarzyszące.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7.
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: 25.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


ELEKTROMEX Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 16, 63-500 Kępno, kraj/woj.
wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 794680,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 699618,43
Oferta z najniższą ceną: 699618,43 / Oferta z najwyższą ceną: 827844,59
Waluta: PLN .

