Otwock: Budowa jezdni w ulicy Łąkowej od ronda Żołnierzy AK IV
Rejonu Fromczyn zgodnie z dokumentacją projektową.
Numer ogłoszenia: 9019 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
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: 288478 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

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 jezdni w ulicy Łąkowej od ronda
Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn zgodnie z dokumentacją projektową..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Budowa jezdni w ul. Łąkowej od ronda Żołnierzy AK
IV Rejonu Fromczyn . 1.2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.3. Dokumenty wymienione w ust.
1.2., specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią
integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale
Inwestycji. 1.4. 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. 1.5. Zakres robót w szczególności: 1) Wszelkie roboty
przygotowawcze. 2) Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i
oznakowanie terenu prowadzonych robót. 3) Zabezpieczenie terenu budowy/robót, sąsiednich
obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych
robót. 4) Cięcia pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego. 5) Usunięcie karp oraz drzew poza
teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu
prowadzonych robót. 7) Zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót. 8) Bieżące
prowadzenie dokumentacji budowy. 9) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac. 10) Ubezpieczenie budowy. 11) Organizacja zaplecza
budowy. 12) Powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich właścicieli
sieci. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci. 13)
Regulacja włazów, studni i zaworów sieci i urządzeń infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego w
uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. 14) Zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi
Zamawiającego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 15) Sporządzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian. 16) 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. 17) Wykonanie koryta pod
konstrukcję jezdni zgodnie z opracowaną dokumentacją. 18) Wykonanie podbudowy. 19)
Wzmocnienie podłoża gruntowego oraz zagęszczenie mechaniczne gruntu i warstw podbudowy jezdni
zgodnie z opracowaną dokumentacją. 20) Wykonanie nawierzchni. 21) Wykonanie warstwy
odsączającej. 22) Ustawienie nowych krawężników i obrzeży. 23) Wykonanie nowego oznakowania
poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. 24) Wywóz nadmiaru ziemi poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9, 45.23.30.90-8.

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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Konsorcjum: F.H.U. Bruk -Bud (lider) Piotr Skoczek, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Otwocku sp. z o.o. (partner), Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów, kraj/woj.
mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538806,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 394451,01



Oferta z najniższą ceną: 394451,01 / Oferta z najwyższą ceną: 426811,29



Waluta: PLN .

