Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 123707-2014 z dnia 2014-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM- odcinek
CD do km 0+242 na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych nie będących
newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie...
Termin składania ofert: 2014-06-25

Chełm Śląski: BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM odcinek CD do km 0+242.
Numer ogłoszenia: 224296 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
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: 123707 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie,
tel. 032 2257503, faks 032 2257504.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ULICY DĘBOWEJ W
CHEŁMIE ŚLĄSKIM - odcinek CD do km 0+242..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest BUDOWA
ULICY DĘBOWEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM- odcinek CD do km 0+242 na podstawie dokumentacji
projektowej robót budowlanych nie będących newralgicznymi oraz uzgodnienie i doprowadzenie do
odbioru tych robót przez właściwe organy. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa
dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Wszelkie nazwy własne materiałów, wyrobów i urządzeń przywołane w ww. dokumentacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Wykonawca może

zastosować te materiały lub równoważne zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy między innymi wykonać: a.
roboty pomiarowe i geodezyjne na dł. ok. 220 m; b. roboty rozbiórkowe; c. roboty ziemne; d.
podbudowa z kruszywa łamanego; e. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm czarnej bez fazy; f.
warstwa odcinająca i pomocnicza; g. przebudowa istniejących zjazdów do posesji; h. krawężniki
drogowe na ławie betonowej; 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest: a. pełna obsługa geodezyjna wraz z
operatem powykonawczym (na podkładzie map zasadniczych), z naniesioną lokalizacją urządzeń
obcych objętych inwestycją; b. wykonanie badań zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót w obecności Inspektora Nadzoru; c. w przypadku zniszczenia w trakcie
realizacji przedmiotowych robót znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
odtworzenie i protokolarny odbiór przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Bieruniu;w przypadku zbliżenia lub kolizji przedmiotowej inwestycji z innymi
urządzeniami należy stosować się do uzgodnień branżowych zawartych w projekcie; d. wykonanie
projektu organizacji ruchu na czas budowy i docelowy; e. do każdego odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej
oraz gotowych fotografii i przedstawi Zamawiającemu zgodnie z terminami zawartymi w umowie; f.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać spełnienie
wymagań określonych w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych; 5. Wykonawca, który
będzie wykonywał zamówienie winien wykonać roboty budowlane na podstawie sporządzonej
dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane i sztuką budowlaną,
przepisami p.poż i BHP. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane uwzględnia się normy, aprobaty i wspólne specyfikacje wymienione w art.30 ust. 2
Ustawy Prawo zamówień publicznych i uzyskanych pozwoleń. 6. Prace powinny być tak
skoordynowane i prowadzone aby nie stanowiły utrudnień dla osób korzystających z terenów
przyległych do placu budowy. 7. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje całkowite
koszty realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 03.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe Wikos Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551
Babice Olszyny, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 542287,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•

Cena wybranej oferty: 300580,38

•

Oferta z najniższą ceną: 300580,38 / Oferta z najwyższą ceną: 334155,85

•

Waluta: PLN.

