
Czerwionka-Leszczyny: Wykonanie remontu dróg gminnych 
poprzez ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej 
z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry 

seal na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

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: 264022 - 2014r.

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: Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez 

ułożenie warstwy uszczelniającej i uszorstniającej z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal 

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty, polegające na wykonaniu 

uszczelnienia  i  uszorstnienia  nawierzchni  przez  ułożenie  warstwy  uszorstniającej  z  mieszanki  mineralno-

emulsyjnej na zimno o uziarnieniu ciągłym 0/8mm w dwóch warstwach grubości min. 2 cm (typu slurry seal) 

i średniej ilości min. 35kg/m2, frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 - kruszywo bazaltowe płukane kl I,  

gat. 1; na odcinkach dróg gminnych Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny według poniższego zestawienia: 

- ul. Działkowców w dzielnicy Czerwionka - 1 947,40 m2; - ul. Szeroka w sołectwie Palowice - 1 566,00 m2; 

- ul. Żorska w sołectwie Stanowice - 1 520,10 m2; - ul. Górnośląska w dzielnicy Leszczyny - 2 298,00 m2;  

- ul. Krótka w dzielnicy Leszczyny - 1 298,00 m2; - ul. Zabrzańska boczna w dzielnicy Dębieńsko - 2 750,00 m2; 

-  wykonanie  prac  wykończeniowo-porządkowych  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: 10.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

•BITUNOVA Sp. z o. o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185030,67 PLN.

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

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 235145,99

•Oferta z najniższą ceną: 235145,99 / Oferta z najwyższą ceną: 261180,01

•Waluta: PLN.

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2014 r.


