Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 149470-2012 z dnia 2012-05-10 r. Og oszenie o zamówieniu - Pi tek
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) remontu ulicy Stodolnej, pocz tek (km 0+000) remontu
ulicy Stodolnianej w Pi tku od skrzy owania z ulic Literack , koniec remontu (km 0+379,00) przy
skrzy owaniu z ulic Konarskiego wraz z...
Termin sk adania ofert: 2012-05-24

Pi tek: Remont ulicy Stodolnianej oraz remont nawierzchni
placów i chodników przy O rodku Zdrowia w Pi tku.
Numer og oszenia: 206096 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og oszenia w BZP: 149470 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie
og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pi tek, ul. Rynek 16, 99-120 Pi tek, woj. ódzkie, tel. 024 7221919,
7221611, faks 024 7221909.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Remont ulicy Stodolnianej oraz remont
nawierzchni placów i chodników przy O rodku Zdrowia w Pi tku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) remontu
ulicy Stodolnej, pocz tek (km 0+000) remontu ulicy Stodolnianej w Pi tku od skrzy owania z ulic
Literack , koniec remontu (km 0+379,00) przy skrzy owaniu z ulic Konarskiego wraz z wymian
istniej cych kraw ników i obrze y betonowych oraz wymian chodnika z p yt chodnikowych,
trylinki i kostki betonowej, Konstrukcja nawierzchni: 1. remont nawierzchni ulicy Stodolnianej: nak adka warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm - warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego 50 kg/m2 ( r. gr. 2cm) - istniej ca nawierzchnia asfaltowa 2. remont nawierzchni
zjazdów do posesji: - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, -

podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5 gr. 20 cm, - warstwa ods czaj ca z piasku gr. 12 cm 3.
remont nawierzchni chodnika przy ulicy Stodolnianej: - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka
cementowo-piaskowa gr. 4 cm, - podsypka piaskowa gr. 20 cm, - istniej ce pod

e G-1 b) remont

nawierzchni placów i chodników przy O rodku Zdrowia Konstrukcja nawierzchni: 1. Nak adka
bitumiczna na istniej cej nawierzchni: - nak adka z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm, - warstwa
wyrównawcza z betonu asfaltowegon50 kg/m2 ( r. gr. 2 cm) - istniej c nawierzchnia asfaltowa 2.
wymiana nawierzchni betonowej na kostk betonow : - kostka betonowa gr. 8 cm, - podsypka
cementowo-piaskowa gr. 3 cm, - podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5 gr. 20 cm - warstwa
ods czaj ca z piasku gr. 12 cm 3. wymiana nawierzchni starego chodnika na kostk betonow
kolorow : - kostka betonowa gr. 6 cm (kolorowa - czerwona) - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4
cm - warstwa ods czaj ca z piasku gr. 20 cm 2. Szczegó owy zakres robót okre laj : dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót stanowi element
pomocniczy. Je li w przekazanym przez Zamawiaj cego przedmiarze robót nie zosta y uj te
wszystkie niezb dne materia y i nak ady pracy lub zosta y uj te w innym rozmiarze, Wykonawca
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie okre lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 3. Wykonawca
powinien zapozna si z terenem budowy (wizja w terenie). 4. Z uwagi na wskazanie w
dokumentacji projektowej znaków towarowych i nazw producentów - Zamawiaj cy informuje, e
dopuszcza sk adanie ofert w których poszczególne urz dzenia b
dokumentacji projektowej mog by zast pione urz dzeniami b
urz dzenia b

materia y wymienione w
materia ami równowa nymi. Za

materia y równowa ne Zamawiaj cy uzna te, które posiadaj nie gorsze (lub

lepsze) parametry techniczne i jako ciowe, a zastosowanie ich w aden sposób nie wp ynie na
prawid owe funkcjonowanie rozwi za technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i
warunkach zawartych w pozwoleniu na budow ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsi biorstwo In ynieryjno-Budowlane MAWEX mgr in . W odzimierz Paw owski, ul.
Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, kraj/woj. ódzkie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 671732,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 498138,23
Oferta z najni sz cen : 498138,23 / Oferta z najwy sz cen : 793786,04
Waluta: PLN.

