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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 206397-2013 z dnia 2013-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Prudnik
I. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Niemysłowice - osiedle cegielnia. Powierzchnia nawierzchni
przewidziana do odtworzenia 600,00 m2. II. Zakres robót drogowych, które należy wykonać w ramach...
Termin składania ofert: 2013-10-22

Prudnik: Odtworzenie nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i tłocznej - osiedle cegielnia Niemysłowice
Numer ogłoszenia: 236469 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206397 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200
Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i tłocznej - osiedle cegielnia Niemysłowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Niemysłowice
- osiedle cegielnia. Powierzchnia nawierzchni przewidziana do odtworzenia 600,00 m2. II. Zakres robót drogowych, które należy wykonać w
ramach niniejszego zamówienia. 1. Zakres robót: a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, b)
wykorytowanie podłoża pod budowę warstw konstrukcyjnych i nowej nawierzchni w śladzie wykopu, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w śladzie wykopu, d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości warstwy 20 cm po
zagęszczeniu - (podbudowa pod ułożenie warstw mineralno - bitumicznych), e) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm - [600,00 m2] w śladzie wykopu, f) ułożenie nawierzchni z mieszanki
mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm w śladzie wykopu i na wyfrezowanej nawierzchni z spoinowaniem [600,00 m2]. 2. Materiały użyte do zabudowy winny spełniać wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury). 3.
Zamawiający dokładnie wskaże w terenie miejsca przeznaczone do przeprowadzenia prac odtworzenia nawierzchni. 4. Zadaniem Wykonawcy
zamówienia jest nawiązanie się do istniejącej niwelety drogi. 5. Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowywana rozładowarką
wyposażona w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety drogi. Warstwy wałowane powinny być
równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywania ręczne. 6.
Roboty odtworzeniowe powinny być wykonane dokładnie, wszystkie urządzenia infrastruktury wodociągowej (hydranty, skrzynki żeliwne uliczne,
zasuwy) i kanalizacyjnej (włazy kanalizacyjne) powinny być dostosowane przez Wykonawcę do niwelety drogi. 7. Wykonawca na własny koszt
zutylizuje wszelkie odpady asfaltowe powstałe w trakcie prowadzonych robót. 8. Wykonawca zamówienia musi dokonać zagęszczenia
podbudowy jezdni, uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is=1,02. Wykonawca musi skontrolować wskaźnik zagęszczenia przed ułożeniem warstw
bitumicznych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (co 40 m), co należy udokumentować protokołami z pomiaru. Obowiązkiem
Wykonawcy jest przekazanie protokołów badań zagęszczenia Zamawiającemu. 9. Wielkości przewidywane w ramach zadania przez
Zamawiającego są wielkościami orientacyjnymi podanymi w celu obliczenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę i dokonania oceny ofert przez
Zamawiającego. Podana wielkość nawierzchni drogowych do odtworzenia mogą ulec zwiększeniu nie więcej niż o 20% wskazanej wielkości.
Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną ilością w przez Zamawiającego w SIWZ nie będzie podstawą do
zmiany cen jednostkowych. III. Warunki gwarancji i serwisu: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji obejmujący
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cały zakres zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Usterki na pisemne lub telefoniczne
zgłoszenie Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

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: 08.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych Lerch Patryk, ul. Piękna 33, 47-270 Naczęsławice, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69240,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54002,00
Oferta z najniższą ceną: 54002,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69325,80
Waluta: PLN.
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