
Czerwionka-Leszczyny: Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych w roku 2016 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: 22643 - 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: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych w roku 2016 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3)  Określenie  przedmiotu  zamówienia: Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  remontu

cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi (jak dla ruchu

KR2-KR4) na gorąco (beton asfaltowy) wytwarzanymi w wytwórniach, obejmujący : - wycięcie uszkodzonych

miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i

wywozem  ewentualnego  gruzu,  -  ogrzanie  bitumu  i  skropienie  naprawianego  miejsca  (  dopuszcza  się

zastosowanie  emulsji  na  zimno  ),  -  rozścielenie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  w  jednej  lub  dwóch

warstwach  w  zależności  od  głębokości  uszkodzenia,  -  zagęszczenie  poszczególnych  warstw  ułożonej

mieszanki, - posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią, - wywóz

gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją. Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów,

ubytków i innych uszkodzeń poziomych oraz wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zakres rzeczowy - wykonanie uzależnione

będzie od potrzeb jakie wynikną po okresie zimowym i uszkodzeń powstałych w wyniku bieżącej eksploatacji

dróg  gminnych.  Szacuje  się  wbudowanie  ok.  1  050  ton  mieszanki  mineralno  asfaltowej  na  gorąco

wytworzonej  w wytwórni  mas bitumicznych oraz  100 ton mieszanki  mineralno asfaltowej z recyklera na



łącznej powierzchni ok. 8 300,00 m 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót (miejsc napraw) zostanie ustalony

bezpośrednio po ustaniu warunków zimowych oraz potrzeb jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji  dróg

w okresie od podpisania umowy do 18.07.2016 r. , w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację dróg pod

kątem występowania ich uszkodzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-6.

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: 06.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

E-BUD Łukasz Budzyk, ul. Gojowiec 9, 44-246 Palowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432500,00 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 420660,00

Oferta z najniższą ceną: 420660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 923151,90

Waluta: PLN .

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2016 r.


