
Czerwionka-Leszczyny: Przebudowa kanalizacji deszczowej
w ciągu ul. Mickiewicza w dzielnicy Czerwionka

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: 12238 - 2016r.

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 kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 

Mickiewicza w dzielnicy Czerwionka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3)  Określenie  przedmiotu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  kanalizacji

deszczowej  w  ciągu  ul.  Mickiewicza  w dzielnicy  Czerwionka  wraz  z  odbudową  nawierzchni  po  robotach

kanalizacyjnych. Roboty budowlane prowadzone będą w pobliżu zabudowy wielorodzinnej, na terenie osiedla

robotniczego KWK Dębieńsko wpisanego do rejestru zabytków. W miejscu projektowanej inwestycji znajduje

się ślad utwardzonej drogi po której odbywa się zorganizowany ruch lokalny. Odcinek kanalizacji deszczowej

pomiędzy  ul.  Mickiewicza,  a  ul.  Kombatantów  przebiega  przez  tereny  zielone.  Długość  przedmiotowego

odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza wynosi około 203,00 mb. Wody deszczowe z terenu

inwestycji należy odprowadzić do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wolności

i Kombatantów. Zakres robót obejmuje między innymi:- wykonanie robót rozbiórkowych w tym rozebranie

mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1 316,25 m2, - roboty ziemne

i demontażowe, - wykonanie kanałów z rur PVC o śr. zewnętrznej 200 mm na odcinku około 45,5 m, -

wykonanie  kanałów  z  rur  PP  o  śr.  zewnętrznej  300  mm na  odcinku  około  152,22  m,  -  montaż  studni

rewizyjnych i studzienek ściekowych, - wykonanie przewiertu sterowanego na odcinku 27,9 m, - wykonanie

kanału  z  rur  PP  o  śr.  zewnętrznej  400  mm na  długości  138,10  m,  -  wykonanie  chodników  i  wjazdów

bramowych  z  kostki  betonowej  wraz  z  podbudową,  -  wykonanie  nawierzchni  wjazdów  z  mieszanek

mineralno-bitumicznych wraz z podbudową, - wykonanie nawierzchni nad ciągiem kanalizacji deszczowej na

powierzchni 1061,10 m2, - ułożenie krawężników i obrzeży,  - regulację pionową studzienek, - odtworzenie



oznakowania poziomego i pionowego, - 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): 45.23.21.30-2.

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: 29.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

GEO-BUD T. B. M. Sp. z o . o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 453179,62 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 297660,00

Oferta z najniższą ceną: 297660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 602280,47

Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało
zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu
01.03.2016 r.


