Lubsko: Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M.
Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku
Numer ogłoszenia: 15780 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
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: 336278 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, woj. lubuskie, tel. 068
4576108, faks 068 4576200, 4576222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mostu drogowego w obrębie
skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie
robót budowlanych związanych z realizacją zadania objętego Projektem pn. Budowa mostu
drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku wraz
z korektą łuków i korektą chodników o następujących parametrach technicznych mostu po wykonaniu:
- długość obiektu - 7,00 m, - szerokość teoretyczna przęsła - 6,40 m, - szerokość całkowita pomostu 9,10 m, - szerokość całkowita jezdni - 6,00 m, - klasa obciążeń - A - konstrukcja - monolityczna płyta
żelbetowa - posadowienie - korpusy przyczółków oparte na palach wierconych o średnicy fi 50 cm, kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą - 90o. Kolejność prowadzenia prac budowlanych; 1. Prace
rozbiórkowe - rozbiórka istniejącego budynku na działce nr 217.5, - rozbiórka istniejącej części jezdni i
chodnika na skrzyżowaniu ulic, - wycinka jednego drzewa, - wykonanie robót ziemnych w obrębie
planowanych przyczółków mostu, 2. Prace montażowe - wykonanie żelbetowych pali wierconych pod
korpusy przyczółków, - wykonanie żelbetowych korpusów przyczółków, - wykonanie i montaż
monolitycznej żelbetowej płyty pomostowej, - wykonanie izolacji poziomej na płycie z papy
zgrzewanej, - montaż elementów krawężników i barieroporęczy, - wykonanie warstwy nawierzchni na
jezdni, - wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych lub epoksydowo -poliuretanowych na
chodniku, - wykonanie dojazdu do obiektu od Straży Pożarnej i korekty skrzyżowania ul. M. Reja, E.
Plater i Zielenieckiej w obrębie jezdni i chodników, - wykonanie zabezpieczenia powłokowego betonu
wsporników, - wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp, Na opis
przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki,
szkice, przedmiar robót). Zważywszy na ryczałtową formę wynagrodzenia, zaleca się, by Wykonawcy,
przed opracowaniem oferty, przeprowadzili wizję lokalną w terenie i dodatkowo dokonali oceny stanu
drogi i zakresu niezbędnych do wykonania prac, tak aby cel zamówienia został osiągnięty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III części SIWZ. Na opis przedmiotu
zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice,
mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, pomocniczy-poglądowy
przedmiar robót). Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta
lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia
materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym-pomocniczym przedmiarze,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach).
Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być
podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek
takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu
opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności
ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji
Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
materiały-urządzenia-sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe
wyspecyfikowane w OPZ. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiałuurządzenia-sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są
najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady
doboru materiału-urządzeń-sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.11.11.00-9.

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: 22.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


GAUZA Budowa, Remonty Mostów Marek Gauza, ul. Kasztanowa 5, 65-381 Zielona Góra,
kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480137,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 484484,70



Oferta z najniższą ceną: 484484,70 / Oferta z najwyższą ceną: 791312,41



Waluta: PLN .

