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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160529-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów
Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg - Z) na odcinku
Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna. Przedmiot
zamówienia obejmuje remont...
Termin składania ofert: 2016-08-11

Namysłów: Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O (klasa
dróg -Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i
remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna.
Numer ogłoszenia: 144450 - 2016; data zamieszczenia: 12.09.2016
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: 160529 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100
Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych nr: DP 1102 O i DP 1104 O
(klasa dróg -Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m.
Głuszyna..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg powiatowych nr: DP
1102 O i DP 1104 O (klasa dróg - Z) na odcinku Namysłów - Głuszyna - Etap II - remont nawierzchni i remont
chodnika na odcinku w m. Głuszyna. Przedmiot zamówienia obejmuje remont na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr DP 1105 O do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1106 O w m. Głuszyna od km 4+990,80 do
km 7+398,80 na działkach drogowych nr: 910, 322/2, 322/4, 592/1, 347, 322/3. Planowane prace nie zmieniają
trasy istniejącej drogi. Mieszczą się w krawędziach istniejącego asfaltu, zachowują szerokości przedmiotowej
drogi i maksymalnie wykorzystują istniejącą nawierzchnię bitumiczną dla ułożenia nakładki, nie zmieniając typu i
rodzaju materiału nawierzchni. Zakres robót obejmuje: - remont istniejących zjazdów 72 szt., - remont istniejącej
zatoki autobusowej, - remont istniejących poboczy tłuczniowych, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno-bitumicznymi, - remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o gr 5 cm (warstwa
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ścieralna) - (12.800,00 m²) - na długości 2.408,00 mb, - remont istniejącego chodnika tłuczniowego: szerokość
1,25 - 2,00 m, na długości 1.548,00 mb wraz ze zjazdami. Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, dokumentacją techniczno-budowlaną, zgłoszeniem robót budowlanych,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi
przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi
przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawcy
są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również przedmiarem
robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych
informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać
na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. Ponadto przedmiotem realizacji jest: - Przygotowanie placu
budowy. - Opracowanie i zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. - Właściwe
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie
min. 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały
wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia:
Namysłów - Głuszyna, drogi powiatowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8,
45.11.21.00-6, 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.31.29-9, 45.23.32.00-1,
45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 45.31.61.10-9.

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: 24.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1681695,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 788137,90
Oferta z najniższą ceną: 788137,90 / Oferta z najwyższą ceną: 1148411,54
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Waluta: PLN .
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