Tomaszów Mazowiecki: Bieżące utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2016
roku.
Numer ogłoszenia: 1548 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016
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: 175349 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 23 11, faks 44 724 43 59.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 2016 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót
budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, a w szczególności: 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
jezdni masą mineralno-bitumiczną /rozbiórka przez wycięcie i wykucie lub frezowanie/ z transportem
masy oraz wywozem gruzu, śr. grubości 4 cm - 526,60 t, 2) rozebranie chodników z płyt betonowych
50x50x7 cm wraz z wywozem gruzu - 50 m2, 3) rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm
ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem gruzu - 20 mb, 4) rozebranie
obrzeży betonowych 20 x 7 cm wraz z wywozem gruzu - 30 mb, 5) rozebranie chodników z kostki
brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem gruzu - 50 m2, 6)
ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy
betonowej zwykłej z betonu C8/10 / B-10 / - 20 mb, 7) ustawienie obrzeży betonowych
wibroprasowanych 20 x 6 cm na podsypce piaskowej - 30 mb, 8) wykonanie chodników z płyt
betonowych wibroprasowanych 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- 50 m2, 9) wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 50 m2, 10) wykonanie chodników z kostki
betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem - 50 m2, Wykonanie robót jw. obejmuje transport materiałów w miejsce wbudowania oraz
transport materiału z rozbiórki. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania, na podstawie odrębnej
umowy, robót uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp). 3. Zakres

robót podany jw. służy do określenia przez wykonawcę prognozowanej ceny zamówienia. 3.1
Dopuszcza się zmianę (zmniejszenie) zakresów (ilości) robót w poszczególnych kategoriach robót,
które zostały określone w przedmiocie zamówienia. 3.2 Brak realizacji pełnego zakresu robót nie
stanowi podstawy do roszczeń finansowych ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zlecone i wykonane roboty budowlane. 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ - kosztorys ofertowy i szczegółowe
specyfikacje techniczne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.214.

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: 29.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Luboszewska 61/69, Tomaszów Maz.,
kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284553,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 348965,76



Oferta z najniższą ceną: 348965,76 / Oferta z najwyższą ceną: 485780,00



Waluta: PLN .

