
Namysłów: Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP  1105 O w m.

Smogorzów o długo ści 399,00 mb i szeroko ści 2,00 m

Numer ogłoszenia: 279388 - 2014; data zamieszczenia : 22.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 163479 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w

m. Smogorzów o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Budowa chodnika przy drodze powiatowej DP 1105 O w m. Smogorzów

o długości 399,00 mb i szerokości 2,00 m. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) chodniki i

zjazdy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 4 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, specyfikacją techniczną 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, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót (w załączeniu), 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 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą

obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji

zamówienia: Smogorzów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1,

45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa Krzysztof Pawliszyn, ul. Wolności 15, 46-034 Pokój, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 108061,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  88972,46

Oferta z najni ższą ceną: 88972,46 / Oferta z najwy ższą ceną: 99690,03

Waluta:  PLN.
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