Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 104322-2014 z dnia 2014-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000-1+341
(intensywne opady deszczu lipiec 2012 r) i obejmuje następujący zakres prac: roboty rozbiórkowe
zniszczonej nawierzchni i podbudowy o gr. 20 cm wraz z wywozem...
Termin składania ofert: 2014-04-14
Kowary: Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km 1+000- 1+314 (intensywne opady deszczu
lipiec 2012r)
Numer ogłoszenia: 143532 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
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: 104322 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Św. Anny w Kowarach w km
1+000- 1+314 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Św. Anny w
Kowarach w km 1+000-1+341 (intensywne opady deszczu lipiec 2012 r) i obejmuje następujący
zakres prac: roboty rozbiórkowe zniszczonej nawierzchni i podbudowy o gr. 20 cm wraz z
wywozem gruzu do 5km od miejsca wykonywania robót budowlanych, przełożenie istniejących
krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem, zakup i ułożenie krawężników
kamiennych na ławie betonowej z oporem, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne, wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm po zagęszczeniu, przełożenie
istniejącego z dwurzędów ścieku z kostki kamiennej, zakup i ułożenie z dwurzędów ścieku z kostki
kamiennej ( brakujących krawężników), skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy
wiążącej z betonu asfaltowego 0-16- 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC
11 S- gr 4 cm, wykonanie remontu przepustu - przyczółków z kamienia i oczyszczenie rowu,
ułożenie rury arota o przekroju 75 mm wraz z drutem o przekroju 8 mm oraz osadzenie przewodu
na głębokości 60 cm w ziemi, wykonanie regulacji studni, zaworu wodnego i kratek ściekowych,
Wykonanie operatu kolaudacyjnego, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36

miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski,, Sędzisław 50, 58-410
Marciszów, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243212,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 280599,29
Oferta z najniższą ceną: 280599,29 / Oferta z najwyższą ceną: 308821,02
Waluta: PLN.

