
Czerwionka-Leszczyny: Przebudowa ul. Staffa w dzielnicy
Czuchów - 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: 241534 - 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. Staffa w dzielnicy Czuchów - 

etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

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

ul. Staffa w dzielnicy Czuchów w obszarze zabudowy budynków jednorodzinnych. Teren inwestycji stanowi

nie  urządzony  i  niezorganizowany  przejazd  w  ramach  ruchu  lokalnego  do  posesji  zlokalizowanych

w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji znajduje się ślad

nieutwardzonej drogi, po której odbywa się niezorganizowany ruch lokalny. Planowany do wykonania odcinek

drogi gminnej z brukowej kostki betonowej ( betonit ) - kolor szary o długości 331 mb rozpoczynać będzie się

od łuku przy budynku nr 38 przy ul.  Staffa  .Zakres robót obejmuje między innymi:  -  wykonanie  robót

rozbiórkowych, - roboty ziemne   i demontażowe, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni

i chodników na powierzchni  1 668,278 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna

gr.  30  cm,  -  wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  -  warstwa  górna  gr.  15  cm,  -  wykonanie

nawierzchni  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  -  kosatka  betonowa  betonit  12x24x38  cm,  kolor  szary  na

powierzchni 1 668,278 m2, - wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych gr .10 cm na powierzchni 331,00 m2,

-  wykonanie  ścieku  z  elementów  betonowych  50x70x20  cm  na  długości  90m,  -  ułożenie  krawężników

betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 662,00 m, - wykonanie 8

studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, - wykonanie 7 studzienek ściekowych ulicznych

betonowych o śr. 500 mm, - wykonanie drenażu z rur PVC na długości 307,00 m, - wykonanie rurociągu



drenarskiego  o  śr.  16,0  cm owijanego  włókniną  na  długości  295,00 m,  -  wykonanie  kanałów z  rur  PP

łączonych  na  wcisk  o  śr.  zewn.  300,00  mm  na  długości  297,00  m,  -  ułożenie  obrzeży  betonowych

o wymiarach 30x8 cm na długości 176,78 m, - montaż znaku A-7, - regulację pionową 9 szt istniejących

studzienek,  -  wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej,  -  wykonanie  prac  wykończeniowo-

porządkowych,  -  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: 19.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Konsorcjum firm: Lider - Firma Budowlana ANFORT Joanna Laskowska, Partner - Zakład Usług 

Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski, ul. Kościelna 33, 44-266 Świerklany, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433505,94 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 399254,03

Oferta z najniższą ceną: 399254,03 / Oferta z najwyższą ceną: 649436,48

Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało
zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu
19.10.2015 r.


