
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 155017-2016 z dnia 2016-07-25 r. Og oszenie o zamówieniu - Drawno
Roboty obejmuj  w szczególno ci: - cinanie drzew pi  mechaniczn  -rozebranie nawierzchni z kruszywa, mas mineralno-
bitumicznych i betonu, -rozebranie chodników z p yt betonowych, -formowanie nasypów z ziemi -regulacja pionowa...
Termin sk adania ofert: 2016-08-11

Drawno: Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na ul.
Energetyków w Drawnie

Numer og oszenia: 191433 - 2016; data zamieszczenia: 30.08.2016
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w

BZP: 155017 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie, ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno,

woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa drogi gminnej nr 656001Z zlokalizowanej na

ul. Energetyków w Drawnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Roboty obejmuj  w szczególno ci: - cinanie drzew pi  mechaniczn  -

rozebranie nawierzchni z kruszywa, mas mineralno-bitumicznych i betonu, - rozebranie chodników z p yt

betonowych, - formowanie nasypów z ziemi - regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych i zaworów

wodoci gowych oraz gazowych - wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników - wykonanie podsypki -

enie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kraw ników betonowych oraz najazdów, - wykonanie

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, - budowa kablowej linii o wietlenia drogowego oraz aluminiowych

upów o wietleniowych, Szczegó owy zakres robót okre laj  dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (wg za cznika nr 9 do SIWZ). Przedmiar robót nale y

traktowa , jako pomocniczy (wg za cznik nr 10 do SIWZ). W przypadku rozbie no ci w dokumentacji projektowej

wi ce s  zapisy wg nast puj cej hierarchii dokumentów: 1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) specyfikacja
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techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiary robót..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.11.13.00-1, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 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 rodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:

Zadanie wspó finansowane jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania 7.2 Wsparcie inwestycji

zwi zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow  wszystkich rodzajów ma ej infrastruktury, w tym inwestycji

w energi  odnawialn  i w oszcz dzanie energii w ramach dzia ania Podstawowe us ugi i odnowa wsi na

obszarach wiejskich, obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

TOM-BRUK Tomasz Apoczkin, S aw cin 8, 73-200 Choszczno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 875908,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 891567,64

Oferta z najni sz  cen : 891567,64 / Oferta z najwy sz  cen : 1407692,12

Waluta: PLN .
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