
Czerwionka-Leszczyny: Remont dróg nieutwardzonych
poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych

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: 264130 - 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: Remont dróg nieutwardzonych poprzez 

wykonanie betonowych nawierzchni śladowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie powierzchni gruntu

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Szkolnej w sołectwie Stanowice,

ul.  Ogrodowej  w  sołectwie  Książenice  oraz  ul.  Zielonej  w  dzielnicy  Czuchów,  poprzez  wykonanie  dróg

śladowych z prefabrykowanych płyt betonowych (droga z dzieloną nawierzchnią) na długości całkowitej około

302,00 mb. Przedmiot zamówienia obejmować będzie:- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości

jezdni; - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - wykonanie podsypki

piaskowej  z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu; - ułożenie nawierzchni -

pasów jezdnych  z dwóch rzędów płyt betonowych pełnych o wymiarach 120÷160x80x16 cm wyposażonych

w zamki zapobiegające klawiszowaniu; - uzupełnienie przestrzeni między i poza płytami kruszywem łamanym

- warstwa dolna o grubości  po zagęszczeniu 13,0 cm; - uzupełnienie przestrzeni  między i  poza płytami

kruszywem  łamanym  -  warstwa  górna  o  grubości  po  zagęszczeniu  3,0  cm;  -  wykonanie  fragmentów

nawierzchni pełnych z betonitów drogowych na powierzchni 30,0 m2; - wykonanie drenażu na długości 5,00

mb; - wywiezienie nadmiaru urobku; - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.



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: 03.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

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): 80663,61 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 78884,27

Oferta z najniższą ceną: 78884,27 / Oferta z najwyższą ceną: 107322,85

Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2015 r.


