
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 72503-2015 z dnia 2015-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu dróg przy użyciu kruszywa kamiennego na terenie Miasta
i Gminy Staszów: zakup, dowóz, rozplantowanie i uwałowanie ok. 1490 ton kruszywa kamiennego pochodzenia
mineralnego - (mieszanka...
Termin składania ofert: 2015-06-08

Staszów: Remont, wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych w

ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok

Numer ogłoszenia: 87955 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015

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: 72503 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel.

015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, wyrównanie i utwardzenie dróg

gminnych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie remontu

dróg przy użyciu kruszywa kamiennego na terenie Miasta i Gminy Staszów: zakup, dowóz,

rozplantowanie i uwałowanie ok. 1490 ton kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego -

(mieszanka sortowana 0-31,5 mm zgodnie z normą PN-EN 13043:2004) na drogi gminne na terenie

gminy Staszów w ilościach i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, oraz inne konieczne prace

gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Transport materiału w wyznaczone

miejsce polegał będzie na dowozie ładunku o wadze nie mniejszej niż: -4 tony samochodem ciężarowym

o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 9 ton, -10 ton samochodem ciężarowym o
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dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej19 ton, -20 ton samochodem ciężarowym o

dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33tony, Wskazania dotyczące dopuszczalnej

całkowitej masy pojazdów podaje się w celach informacyjnych. Przy doborze pojazdów do realizacji

zadania Wykonawca ma uwzględnić ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów określonej

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym w tym ograniczeniami podyktowanymi parametrami

technicznymi dróg. Wykonawca ma obowiązek dowozu i rozplantowania kruszywa kamiennego oraz

uwałowanie w terminie siedmiu dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót w załączeniu do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotowego

zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ. Wykonawca udzieli

gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 12 miesięcy od

daty ich odbioru końcowego. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ

O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ a) cena jednostkowa brutto, za dowóz kruszywa

kamiennego o wadze nie mniejszej niż 4 tony samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie

całkowitej nie przekraczającej 9 ton: Cena wybranej oferty: 171,00 zł, Oferta z najniższą ceną: 171,00 zł,

Oferta z najwyższą ceną: 500,00 zł b) cena jednostkowa brutto, za dowóz kruszywa kamiennego o

wadze nie mniejszej niż 10 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie

przekraczającej 19 ton: Cena wybranej oferty: 431,00 zł, Oferta z najniższą ceną: 431,00 zł, Oferta z

najwyższą ceną: 550,00 zł c) cena jednostkowa brutto, za dowóz kruszywa kamiennego o wadze nie

mniejszej niż 20 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33

ton: Cena wybranej oferty: 880,00 zł, Oferta z najniższą ceną: 880,00 zł, Oferta z najwyższą ceną: 1

200,00 zł INFORMACJA O ZAOFEROWANYM TERMINIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ

OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM TERMINEM

GWARANCJI I RĘKOJMI: Termin gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 18 miesięcy, Najkrótszy

zaoferowany termin gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy, Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi:

18 miesięcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Zakład Remontowo - Budowlany DARBUD Adam Darowski, Kłoda , ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany,

kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101362,50 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 83500,58

Oferta z najniższą ceną: 83500,58 / Oferta z najwyższą ceną: 83500,58

Waluta: PLN.
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