
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 97044-2016 z dnia 2016-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach - etap I - wykonanie przebudowy

pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2; - wykonanie elementów

wykończenia ulic w postaci...

Termin składania ofert: 2016-05-04

Pilchowice: Przebudowa dróg gminnych w zakresie: - przebudowy drogi

ul. Trze śniówka w Pilchowicach - etap I, - przebudowy drogi ul. Dolna

Wieś w Pilchowicach - przebudowy ł ącznika od ul. Dolna Wie ś do ul.

Sadowej w Pilchowicach - przebudowy odcinka drogi u l. Sadowej w

Pilchowicach

Numer ogłoszenia: 132742 - 2016; data zamieszczenia : 24.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 97044 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks

32 235 69 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa dróg gminnych w zakresie: - przebudowy

drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach - etap I, - przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach - przebudowy

łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach - przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w

Pilchowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na

przebudowie dróg gminnych w zakresie: - przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach - etap I, -

przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach, - przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w

Pilchowicach, - przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach. Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę

drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach - etap I - wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem

do parametrów kategorii ruchu KR2; - wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci nowego krawężnika

betonowego oraz częściowo najazdowego 15x22cm; - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
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o szerokości 0,50m; - uporządkowanie terenów zielonych; - wykonanie nakładki z asfaltobetonu, z warstwy

wyrównawczej o gr. do 5 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm; - wykonanie na całym odcinku drogi opaski o

szerokości 1m z kostki betonowej (szarej)HOLLAND gr. 8 cm; - wykonanie odcinków dojazdowych od drogi do

wjazdów bramowych z kostki betonowej (szarej) HOLLAND gr. 8 cm; - wykonanie dowiązania nakładką asfaltową

do ul. Damrota (DW nr 921), - remont rowów przydrożnych - wykonanie przejazdu kolei wąskotorowej z kostki

granitowej na podbudowie betonowej, - zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego

oraz poziomych spowolnień ruchu typu przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające. Całkowita długość

przebudowywanego odcinka wynosi 1132 m. Na odcinku od drogi powiatowej ul. Dolna Wieś do skrzyżowania w

kierunku ul. Trześniówka: - wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów

kategorii ruchu KR2, a na skrzyżowaniu dróg gminnych KR3, - odtworzenie jezdni w nawierzchni bitumicznej; -

wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000, kanały rurowe z rur PVC SN8 fi 315

oraz fi 160, wpusty fi 500 oraz dwie studnie chłonne fi 1200 gł. 3m. - montaż korytek betonowych otwartych o

szerokości 30 cm, w celu odprowadzenia wody powierzchniowej do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej; -

montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22cm, - na wjazdach zastosować odwodnienie liniowe z

rusztem żeliwnym D-400, - oznakowanie w ramach docelowej organizacji ruchu. Całkowita długość

przebudowywanego odcinka wynosi 187 m. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w

części rysunkowej projektu. - przebudowę drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach Zakres opracowania obejmuje

wykonanie przebudowy odnogi ul. Dolna Wieś w kierunku ul. Słonecznej: - wykonanie przebudowy pełnej

konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1; - wykonanie elementów wykończenia ulic

w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm; - wykonanie przebudowy zjazdów do posesji; -

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m; - uporządkowanie terenów

zielonych; - montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na zjazdach zastosować obrzeża uliczne

betonowe 8x30cm. - oznakowanie w ramach docelowej organizacji ruchu. Całkowita długość przebudowywanego

odcinka wynosi 160 m. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej

projektu. - przebudowe łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1; -

wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm; - wykonanie

przebudowy zjazdów do posesji; - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m;

- uporządkowanie terenów zielonych. - montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na zjazdach

zastosować obrzeża uliczne betonowe 8x30cm. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 136 m.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. - przebudowę

odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach Zakres opracowania obejmuje: - wykonanie przebudowy pełnej

konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2. - wykonanie elementów wykończenia ulic

w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm. - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem

kamiennym o szerokości 0,50m. - uporządkowanie terenów zielonych. Całkowita długość przebudowywanego

odcinka wynosi ok. 550 m. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej

projektu. 3.W związku z realizacją robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2929S ul. Dolna Wieś

realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach Wykonawca zobowiązuje się w zakresie włączeń do
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przedmiotowej drogi dostosować kolejność wykonywanych zadań po uzgodnieniu z Zamawiającym. 4.W ramach

wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich robót związanych z wykonaniem

przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac.

W zakresie prowadzonych prac Wykonawca opracuje wszelką konieczną dokumentację powykonawczą

realizowanych robót. 5.W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wyceni wszelkie czynności, nadzory

branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do

prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź

uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. 6.W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych,

Wykonawca wyceni wszelkie roboty związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu

sprzed realizacji prac. 7.Harmonogram terminowo finansowy wykonywania robót (załącznik nr 1a do formularza

SIWZ) stanowi podstawę do wskazania kwoty całkowitej w formularzu ofertowym Wykonawcy. 8.Na każde

zadanie Wykonawca wystawia osobną (jedną na każde zadanie) fakturę VAT zgodnie z haromonogramem

terminowo finansowy (załącznik nr 1a do formularza SIWZ). 9.W zakresie tymczasowej i stałej organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres objęty przedmiotem zamówienia. 10.Szczegółowy zakres

zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 11.Oferty z

rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i

materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art.

29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania

z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej

funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich

ewentualnie wymaganych uzgodnień. 12.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam

jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60

miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.11.13.00-1, 45.10.00.00-8,

45.23.24.52-5.

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:  24.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

HUCZ Sp. z o.o. Sp. k., ul.Częstochowska 14, 42-283 Boronów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1517214,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  1184756,45

Oferta z najni ższą ceną: 1184756,45 / Oferta z najwy ższą ceną:  1623557,78

Waluta:  PLN .
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