Otwock: Budowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy Żeromskiego, ul.
Matejki i Filipowicza w ramach zadania budżetowego -Kontynuacja
ciągu pieszo rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul.
Samorządowej do ul. Kościuszki oraz w ul. Filipowicza na odcinku
od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul.
Matejki.
Numer ogłoszenia: 8787 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
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: 170622 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel.
022 7792001, faks 022 7794225.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy
Żeromskiego, ul. Matejki i Filipowicza w ramach zadania budżetowego -Kontynuacja ciągu pieszo
rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Kościuszki oraz w ul.
Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: 1) I
Etap - Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem wzdłuż ulicy Żeromskiego od istniejącej ścieżki
rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Samorządową do ulicy Kościuszki z przebudową skrzyżowań
zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną wraz z przebudową linii elektroenergetycznej niskiego
napięcia wg odrębnego opracowania. 2) II Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od
istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Karczewskiej i dalej wzdłuż ul. Matejki i ulicy Filipowicza do
krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego w Otwocku zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną. B. Opis
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych. C. Dokumenty wymienione w ust. B., specyfikacja istotnych warunków
zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane
są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. D. Przedmiot zamówienia będzie
wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 4.1. Zakres
robót w szczególności: A. I Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem wzdłuż ulicy Żeromskiego

od istniejącej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Samorządową do ul. Kościuszki z przebudową
skrzyżowań zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z przebudową linii elektroenergetycznej
niskiego napięcia wg odrębnego opracowania: 1) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, 2)
wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 3) zabezpieczenie terenu budowy/robót,
zabezpieczenie sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed zniszczeniem
w wyniku prowadzonych robót, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej,
wszystkich właścicieli sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
właścicieli sieci, Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze
w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 5) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i
wywozem;(ilość pozyskanego drewna należy podzielić i dowieźć pod wskazane przez Zamawiającego
adresy, które znajdują się w granicach administracyjnych miasta Otwocka), zgodnie z załączonym do
przetargu Projektem Gospodarki Zielenią, 6) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, zjazdów,
krawężników, oporników, obrzeży, itp. oraz transport wraz z paletowaniem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego (adresy w granicach administr. m. Otwocka), 7) rozbiórkę istniejącej nawierzchni
bitumicznej w rejonie wymiany wpustów ulicznych, 8) przebudowę słupów linii energetycznej
kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem zgodnie z opracowanym projektem przebudowy
sieci, 9) przestawienie oraz wymianę 2 wiat przystankowych, 10) remont wpustów ulicznych wraz z
wymianą studni chłonnych DN 1200-1400, 11) remont nawierzchni zjazdów indywidualnych
utwardzonych o nawierzchni ulepszonej, 12) remont nawierzchni zjazdów na drogi boczne o
nawierzchni utwardzonej, 13) przebudowa chodników i zatoki autobusowej zgodnie z projektem
drogowym, 14) remont chodnika zgodnie z projektem drogowym, 15) przebudowę skrzyżowania ul.
Żeromskiego z ul. Reymonta i ul. Żeromskiego z ul. Kilińskiego, 16) budowę ścieżki rowerowej
zgodnie z projektem drogowym, 17) wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne pod nadzorem
OPWiK w Otwocku, 18) humusowanie nieutwardzonych terenów w obrębie pasa drogowego zgodnie z
Projektem Gospodarki Zielenią (przygotowanie podłoża i zakładanie trawnika, wykonanie siewu), 19)
wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu,
stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 20) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie
pasa drogowego, a także: 21) zasypanie w ul. Żeromskiego 2 krótkich odcinków rowów piaskiem
gruboziarnistym z zagęszczeniem od strony ul. Reymonta, 22) wykonanie koryta pod konstrukcję,
zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, 23) wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z opracowaną
dokumentacją, 24) wywózkę nadmiaru ziemi poza teren budowy, 25) montaż nowych krawężników
drogowych na ławie betonowej z oporem, 26) odtworzenie konstrukcji podbudowy drogi zgodnie z
projektem na szerokości ok. 0,5 m od strony jezdni i położenie nawierzchni asfaltowej z połączeniem z
istniejącą nawierzchnią jezdni na szerokości ok. 1 m, 27) montaż nowych obrzeży betonowych na
ławie betonowej z obustronnym oporem pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 28) wykonanie
warstwy odsączającej, 29) wykonanie podbudowy, 30) wykonanie nawierzchni ciągów, 31)
oznakowanie terenu prowadzonych robót, 32) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych
robót, 33) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy, 34) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej
wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 35) organizacja zaplecza budowy, 36)
zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu, 37) ubezpieczenie budowy, 38) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i
czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 39) wykonanie wszystkich innych prac, w tym ujętych w
projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie

wykonywanych prac po ich zakończeniu. 40) w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien
dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze
stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. B. II
Etap - budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem od istniejącej ścieżki rowerowej z chodnikiem w ul.
Karczewskiej i dalej wzdłuż ul. Matejki i ulicy Filipowicza do krawędzi jezdni ul. Poniatowskiego w
Otwocku zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną: 1) wykonanie wszelkich robót
przygotowawczych, 2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy zabezpieczenie terenu
budowy/robót, zabezpieczenie sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed
zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zabezpieczenie terenu budowy/robót, zabezpieczenie
sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki przed zniszczeniem w wyniku
prowadzonych robót, 4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich
właścicieli sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci,
Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu
z właścicielami sieci, 5) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem;(ilość
pozyskanego drewna należy podzielić i dowieźć pod wskazane przez Zamawiającego adresy, które
znajdują się w granicach administracyjnych miasta Otwocka), zgodnie z załączonym do przetargu
Projektem Gospodarki Zielenią, 6) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, zjazdów,
krawężników, oporników, obrzeży, itp. oraz transport wraz z paletowaniem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego (adresy w granicach administracyjnych miasta Otwocka), 7) rozbiórkę istniejącej
nawierzchni bitumicznej w rejonie wymiany wpustów ulicznych, 8) przestawienie oraz wymianę 2 wiat
przystankowych, 9) remont wpustów ulicznych wraz z wymianą studni chłonnych DN 1200-1400, 10)
remont nawierzchni zjazdów indywidualnych utwardzonych o nawierzchni ulepszonej, 11) remont
nawierzchni zjazdów na drogi boczne o nawierzchni utwardzonej, 12) przebudowa chodnika i zatoki
autobusowej zgodnie z projektem drogowym, 13) budowę ścieżki rowerowej zgodnie z projektem
drogowym, 14) wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne pod nadzorem OPWiK w Otwocku,
15) humusowanie nieutwardzonych terenów w obrębie pasa drogowego zgodnie z Projektem
Gospodarki Zielenią (przygotowanie podłoża i zakładanie trawnika, wykonanie siewu), 16) wykonanie
nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 17) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa
drogowego, a także: 18) wykonanie koryta pod konstrukcję, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych,
19) wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z opracowaną dokumentacją, 20) wywózkę nadmiaru
ziemi poza teren budowy, 21) montaż nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem ,
22) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię
z podbudową, 23) montaż nowych obrzeży betonowych na ławie betonowej z obustronnym oporem
pod budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 24) wykonanie warstwy odsączającej, 25) wykonanie
podbudowy, 26) wykonanie nawierzchni ciągów, 27) oznakowanie terenu prowadzonych robót, 28)
zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 29) bieżące prowadzenie dokumentacji
budowy, 30) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
wykonanych prac, 31) organizacja zaplecza budowy, 32) zgłaszanie przez Kierownika budowy
przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 33) ubezpieczenie
budowy, 34) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych
umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów
technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem
wprowadzonych zmian, 35) wykonanie wszystkich innych prac, w tym ujętych w projekcie umowy oraz
towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie
terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich

zakończeniu. 36) w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na
terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są
ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.31.29-9, 45.23.32.90-8.

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
Część NR: 1
Nazwa: Etap I.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


PPHU i T Tomiraf Jadwiga Tomaszewska, Ul. Wspólna 42, 05-430 Glina, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1375000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 1291143,18



Oferta z najniższą ceną: 1291143,18 / Oferta z najwyższą ceną: 1632889,45



Waluta: PLN .

Część NR: 2
Nazwa: Etap II.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


PPHU i T Tomiraf Jadwiga Tomaszewska, Ul. Wspólna 42, 05-430 Glina, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335365,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 239707,85



Oferta z najniższą ceną: 239707,85 / Oferta z najwyższą ceną: 424848,38



Waluta: PLN .

