
Czerwionka-Leszczyny: Budowa drogi gminnej wraz
z chodnikiem i kanalizacją deszczową na działkach

nr 936/17 i 937/17 w miejscowości Stanowice

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: 13374 - 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: Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i 

kanalizacją deszczową na działkach nr 936/17 i 937/17 w miejscowości Stanowice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

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

z chodnikiem i kanalizacją deszczową przy ul. Zwycięstwa na działkach nr 936/17 oraz 937/17 w sołectwie

Stanowice.  Na terenie  działek  inwestycyjnych  znajduje  się  ślad  nieutwardzonej  drogi,  połączonej  od  jej

strony  południowej  z  drogą  techniczną  prowadzącą  do  autostrady  A1.  Zaprojektowany  odcinek  drogi

o nawierzchni asfaltowej - konstrukcja nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3, ma umożliwić dojazd do

terenów inwestycyjnych. Zaprojektowany odcinek drogi gminnej ma długość km 0,3 + 22,90. Odwodnienie

drogi zostanie zrealizowane poprzez ukształtowanie powierzchni w sposób umożliwiający grawitacyjny spływ

wody do wpustów ulicznych. Kanalizacja deszczowa drogi gminnej zostanie włączona do istniejącej sieci.

Szczegółowy zakres robót obejmuje: - odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów w terenie, - usunięcie

drzew i krzewów, - zdjęcie warstwy humusu o grubości do 40,00 cm w ilości ok. 968,70 m2, - roboty ziemne,

- wykonanie wykopów i nasypów,- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC na długości ok. 100,00 mb,

-  montaż  studzienek  kanalizacyjnych  i  ściekowych,  korytowanie  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem

podłoża na powierzchni ok. 2 293,90 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego



mechanicznie  na  powierzchni  ok.  2  320,15  m2,-  wykonanie  nawierzchni  asfaltowej  na  powierzchni

ok. 2 320,15 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.10 cm na powierzchni 43,12 m2, -

wykonanie oznakowanie poziomego, pionowego i montaż barier ochronnych, - montaż krawężników i obrzeży

chodnikowych, - wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm na powierzchni ok 51,35 m2,-

wykonanie  prac  wykończeniowo-porządkowych  oraz  inwentaryzacji  geodezyjnej  po  realizacji  robót

zasadniczych,  -  wykonanie  trawników,  montaż  ścianki  grabionowej  oraz  sadzenie  drzew  i  krzewów,

- 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, 45.11.20.00-5, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 

45.23.32.50-6, 45.23.30.00-9, 45.23.31.23-7, 34.92.21.00-7, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

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: 10.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 837294,43 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 890772,57

Oferta z najniższą ceną: 873054,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1869839,22

Waluta: PLN.

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2015 r. 


