Cisek: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
Numer ogłoszenia: 223882 - 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: 190016 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077
4871172, faks 077 4871140.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Cisku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Cisku, położonej na działkach nr 1, 43, 219/1. Projektowana droga przebiega od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1422 O ul. Mickiewicza do skrzyżowania z drogą powiatową nr
1403 O ul. Planetorza. Zakres rzeczowy: długość drogi -1820,00 m, szerokość jezdni - 3,00 m, jezdnia
z betonu asfaltowego - 5460,00 m2, pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym - 1820,00 m2.
Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej jest mowa o kruszywie łamanym należy przyjąć
kruszywo kamienne łamane ze skał nieorganicznych. 2.Szczegółowy zakres robót określony jest
przez: a)Dokumentację projektową (stanowiącą załącznik Nr 13 do SIWZ), b)Przedmiar robót (stanowi
załącznik Nr 14 do SIWZ), c)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik
Nr 15 do SIWZ), opracowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK
Patryk Kawa, ul. Leśna 17A 47-244 Lubieszów. 3.Wszędzie tam gdzie w dokumentacji określonej w
ust. 2 lit. a) - c) występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie
równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz
zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji określonej w ust. 2 lit. a) - c) oraz są
dostosowane pod względem rodzaju do przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych i
technologicznych. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych
materiałów niż podane w dokumentacji określonej w ust.2 lit. a) - c) wykonawca obowiązany jest
wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez
złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. W takim przypadku wykonawca
wraz z ofertą przedłoży opisy proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych jakie
zamierza zastosować przy realizacji zamówienia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie czy
materiały spełniają wymagane parametry określone w Specyfikacji. W przypadku nierównoważności
zaproponowanych zamienników oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z niniejszą Specyfikacją. 4.

Przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z dokumentacją
określoną w ust. 2 lit. a) - c) SIWZ z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te
normy. Do niniejszej Specyfikacji dołączona jest dokumentacja projektowa. 5.Zamawiający zaleca
wykonawcom przeprowadzenie oględzin (wizji lokalnej) drogi, której dotyczy zamówienie, w celu
uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego i warunków lokalnych wykonywania prac
potrzebnych do poprawnej wyceny i przygotowania oferty. Nie przeprowadzenie oględzin przez
wykonawcę nie spowoduje odrzucenia jego oferty. Na pisemny wniosek wykonawcy strony uzgodnią
termin przeprowadzenia oględzin. 6.Wykonanie zadania, w cenie oferty obejmuje dodatkowo:
a)kompleksową obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, b)wykonanie
dokumentacji powykonawczej, c)organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
d)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu, e)organizację i oznakowanie budowy, f)próby i odbiory z udziałem
inspektora nadzoru i zamawiającego, g)wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do
odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane przez
zamawiającego, h)po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren
budowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.

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: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Roberty Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143
Jaryszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 620727,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 562469,55



Oferta z najniższą ceną: 562469,55 / Oferta z najwyższą ceną: 704575,46



Waluta: PLN.

