Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112857-2016 z dnia 2016-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby
Kościelne
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej nr 261133W Nienałty - Szymany Budziszewo w km 0 + 000 - 3 + 055 Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu
następujących podstawowych robót drogowych: - wykonanie nawierzchni...
Termin składania ofert: 2016-07-15
Zaręby Kościelne: Przebudowa drogi gminnej nr 261133W Nienałty - Szymany Budziszewo w km 0 + 000 - 3 + 055
Numer ogłoszenia: 184363 - 2016; data zamieszczenia: 19.08.2016
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: 112857 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 86 2706004, faks 86 2706200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr
261133W Nienałty - Szymany - Budziszewo w km 0 + 000 - 3 + 055.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi
gminnej nr 261133W Nienałty - Szymany - Budziszewo w km 0 + 000 - 3 + 055 Planowana
inwestycja polegać będzie na wykonaniu następujących podstawowych robót drogowych: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 cm - warstwa
ścieralna - 16.440,50 m2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej
gr. 4 cm - warstwa wiążąca - 16.746,00 m2 - wyrównaniem nawierzchni kruszywem
naturalnym z dodatkiem 35% łamanego - grubość zmienna - 319,06 m3 - wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30 cm ( 10+20 cm w miejscach korytowania) - 5.250,00 m2 - zjazdy i
rozjazdy bitumiczne - 1.165,50 m2 - ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm ( przy
wysepce w km rob. 2+865 str. P) - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego z dod. 35%
łamanego - 30 mb - remont istniejących przepustów pod drogą - fi 60-17,50 mb, fi 50-20 mb,

fi 80 - 10 mb - ustawienie bariery energochłonnej - 108 mb - oczyszczenie istniejącego rowu.
Planowane roboty mieszczą się w granicach pasa drogowego który umożliwia zlokalizowania
w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych
docelowych warunków transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych.
Szczegółowe rozwiązania wg przedmiaru, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów
lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i
określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów
jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów
równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i
technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że
oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub
lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.
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: 12.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A,
07-100 Węgrów, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1806252,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1114097,09
Oferta z najniższą ceną: 1114097,09 / Oferta z najwyższą ceną: 1475355,30
Waluta: PLN .

