
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39727-2015 z dnia 2015-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów

Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie remontu cząstkowego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Staszów

obejmującego: - Remont cząstkowy masą min. - bitum. z wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową

o...

Termin składania ofert: 2015-04-07

Staszów: Bieżące remonty dróg

Numer ogłoszenia: 53257 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015

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: 39727 - 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: Bieżące remonty dróg.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

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

cząstkowego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Staszów obejmującego: - Remont cząstkowy masą

min. - bitum. z wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni ubytku do 10 m2

o głębokości ubytku do 6 cm o powierzchni około 475 m² , - Remont cząstkowy masą min. - bitum. z

wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o powierzchni ubytku do 10 m2 o głębokości

ubytku powyżej 6 cm o powierzchni około 180 m², - Remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich

głębokościach ubytku do 2 cm o powierzchni około 180 m² , - Remont cząstkowy przy użyciu remontera

o średnich głębokościach ubytku od 2 cm do 4 cm o powierzchni około 380 m², - Remont cząstkowy przy

użyciu remontera o średnich głębokościach ubytku powyżej 4 cm o powierzchni około 160 m², -

Uzupełnienie spękań w nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem emulsji asfaltowej K-705 i grysu
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bazaltowego przy użyciu układarki powierzchniowych utrwaleń o powierzchni około 750m². - Regulacja

pionowa: studzienek kanalizacji sanitarnej (włazów kanałowych) w ilości 12 szt. oraz pokryw zaworów

wodociągowych w ilości 10 szt. 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. Cena wybranej oferty: 132163,50; termin gwarancji i rękojmi 18 miesięcy Oferta z

najniższą ceną: 132163,50; termin gwarancji i rękojmi 18 miesięcy Oferta z najwyższą ceną: 132163,50;

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Firma Transportowo-Budowlano - Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów,

kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117412,50 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 132163,50

Oferta z najniższą ceną: 132163,50 / Oferta z najwyższą ceną: 132163,50

Waluta: PLN.
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