Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 87189-2016 z dnia 2016-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płoniawy-Bramura
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Stary Podoś odcinek długości 950 mb. CPV 45233220-7,
2.Projektowane parametry techniczne drogi: - długość - 950 mb. - szerokość jezdni 3,00 m. - powierzchnia nawierzchni
3.325...
Termin składania ofert: 2016-06-30

Płoniawy-Bramura: Przebudowa drogi gminnej Stary Podoś
Numer ogłoszenia: 140999 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
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: 87189 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, 06-210 Płoniawy-Bramura, woj.
mazowieckie, tel. 29 7178061, faks 29 7178043.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Stary Podoś.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Stary
Podoś odcinek długości 950 mb. CPV 45233220-7, 2.Projektowane parametry techniczne drogi: - długość - 950
mb. - szerokość jezdni 3,00 m. - powierzchnia nawierzchni 3.325 m2 3. Zakres prac: Geodezyjne wyznaczenie
osi jezdni, wzmocnienie podbudowy pospółką grubości 20 cm zagęszczenie oraz wyrównanie profilu
nawierzchni równiarką oraz wykonanie powierzchniowego (poczwórnego) utrwalenia nawierzchni
średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym łamanym. 4.Wykonawca zobowiązuje się
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących
przepisach. 5. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje wszelkie materiały konieczne do realizacji
przedmiotu umowy. 6.Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionego w
rozdziale 2 wynosi min 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokołu końcowego. 7. Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa, każdorazowo w
protokole przekazania przyjęcia zakresu robót, przedstawiciel Zamawiającego i kierownik robót ze strony
Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania - przyjęcia zakresu robót w
ciągu 3 dni od wezwania przez Zamawiającego. Niedopełnienie przez Wykonawcę ww. obowiązku skutkuje

naliczaniem kar umownych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów określonych w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zał. nr 5 do SIWZ. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać
dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu. 10. Wszystkie wskazane w dokumentacji siwz znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/. 11.
Wymagania stawiane Wykonawcy: 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów
przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji
istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag do treści siwz., 11.2.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego - art. 30 ust .5 ustawy /np. materiały, urządzenia/ tzn. takie, których parametry techniczne są
równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

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: 18.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 79810,40
Oferta z najniższą ceną: 79810,40 / Oferta z najwyższą ceną: 87406,88
Waluta: PLN .

