Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 138094-2013 z dnia 2013-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przy ul. Gielniaka i obejmować będzie następujący
zakres prac : 1.Roboty rozbiórkowe tj: rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych,
rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, ...
Termin składania ofert: 2013-04-25
Kowary: Remont mostu przy ul. Gielniaka
Numer ogłoszenia: 193042 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
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: 138094 - 2013r.
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 mostu przy ul. Gielniaka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu przy ul.
Gielniaka i obejmować będzie następujący zakres prac : 1.Roboty rozbiórkowe tj: rozebranie
nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych, rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego,
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozbiórka betonowej odsadzki, karczowanie krzewów i
pni, wywóz karpin dłuzyc i gałędzi, wykopy pod umocnienia, 2. Remont konstrukcji łukowej i
ścian przyczółków - roboty mostowe tj: montaż zbrojenia i betonowanie płyty nadłucza, wykonanie
wypełnień kamiennych murów i sklepień, spoinowanie sklepienia i murów kamiennych, wykonanie
zasypek. 3. zabezpieczenie izolacją przeciwwilgociowej sklepienia mostu tj: wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej, wykonanie warstwy ochronnej z zaprawy
cementowej, wykonanie warstwy filtracyjnej z pospółki oraz sączków wraz z obsypką filtracyjną. 4.
Remont belki podporowej i balustrad tj: montaż zbrojenia i betonowanie belek podporęczowych,
montaż barieroporęczy mostowych. 5. Remont przyczółków i skarp - roboty towarzyszące tj:
wykonanie kamiennego muru brzegowego wraz z fundamentem i spoinowanie, wykonanie
nasypów i formowanie skarp przyczółków, plantowanie skarp i korony nasypów, zabezpieczenie
skarp płytami ażurowymi, brukiem oraz obsianiem trawą. 6. Odtworzenie nawierzchni jezdni roboty drogowe tj: wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej

jezdni na moście i dojazdach, wykonanie ścieku z kostki kamiennej oraz utrwalenie poboczy,
zabezpieczenie kabli oświetleniowych i telekomunikacyjnych, demontaż i montaż słupa
oświetlenia, Odtworzenie oznakowania. 7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesęcznej
gwarancji na wykonanie roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.32.20-7.
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: 17.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Budowlano- Drogowa REMO Julian Malczewski, ul. Polna 15A,, 59-600 Lwówek Śląski,
kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211344,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 150736,62
Oferta z najniższą ceną: 150736,62 / Oferta z najwyższą ceną: 386776,08
Waluta: PLN.

