
Czerwionka-Leszczyny: Przebudowa ul. Markwioka
w dzielnicy Dębieńsko - etap I

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: 193172 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 0-32 42 77 543, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Markwioka w dzielnicy Dębieńsko 

- etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej przy ul.

Markwioka w dzielnicy Dębieńsko. W miejscu planowanej inwestycji znajduje się ślad nieutwardzonej drogi, po

której  odbywa  się  niezorganizowany  ruch  lokalny.  Planowany  do  wykonania  odcinek  drogi  gminnej  z  płyt

drogowych  betonowych  o  długości  320  mb  ma  połączyć  się  z  nawierzchnią  bitumiczną  przy  ul.  Kałuży  .

Szczegółowy  zakres  robót  obejmuje:  -  roboty  pomiarowe,  -  roboty  ziemne,  -  mechaniczne  profilowanie

i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  na  powierzchni  1  633,77  m2,  -  ułożenie  krawężników

betonowych najazdowych o wymiarach 15 x 30 cm na długości 640 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa

łamanego -  warstwa  dolna  o  grubości  po  zagęszczeniu  15 cm na powierzchni  1  440,00  m2,  -  wykonanie

nawierzchni z betonowych bloczków brukowych 12x24x38 cm o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

na  powierzchni  1  4440,00  m2,  -  rozebranie  krawężników  betonowych  na  długości  100  m,  -  rozebranie

nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 160,00 m2, - mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia

kamiennego o grubości 15 cm na powierzchni 225,00 m2, - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych na powierzchni  225,00  m2 ,  -  wywóz nadmiaru  urobku -  gruzu wraz  z  utylizacją,

wykonanie wjazdów z betonowych bloczków brukowych 12x24x38 cm o grubości  12 cm o grubości  12 na

powierzchni 193,77 m2, - wykonanie nawierzchni pobocza z płyt ażurowych betonowych o wymiarach 10x40x60



cm  na  podsypce  piaskowej  na  powierzchni  160,00  m2,  -  zabezpieczenie  kabla  w  ziemi,  -  wykonanie

4  przepustów  rurowych  pod  zjazdami,  -  wykonanie  prac  wykończeniowo-porządkowych  oraz  inwentaryzacji

geodezyjnej - pomiarów powykonawczych po realizacji robót zasadniczych,- uporządkowanie terenu budowy po

zakończeniu  robót,  zaplecza  budowy,  jak  również  terenów  sąsiadujących  zajętych  lub  użytkowanych  przez

Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych

prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

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: 09.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Zakład Betoniarski S. C. Renata Kłosek, Danuta Porwoł, ul. Leśna 6, 44-290 Jejkowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341311,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 299324,94

•Oferta z najniższą ceną: 299324,94 / Oferta z najwyższą ceną: 372864,66

•Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało
zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu
09.09.2015 r.


