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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 23920-2011 z dnia 2011-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych 

poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinaniem i 

utwardzeniem poboczy. Remontem objęto następujące... 

Termin składania ofert: 2011-03-07  

 

Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. 

Numer ogłoszenia: 82292 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011 

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: 23920 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-

Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: 

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych poprzez wykonanie podwójnego 

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinaniem i utwardzeniem poboczy.  

Remontem objęto następujące drogi gminne:  

- droga nr 114053E Bronisławów - Rybnik ( w kierunku na Stanisławów - do granicy gminy 

Brzeźnio)  

- droga nr 114152E Rybnik - Ostrów  

Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na:  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23920&rok=2011-02-17
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a) remont nawierzchni (spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera  

b) podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją:  

- górna warstwa kruszywa - grysy bazaltowe 2-5mm  

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP  

- dolna warstwa kruszywa - grys 5-8mm  

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP  

Droga nr 114053E - wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na 

odcinkach od km 0+000 do km 1+500 oraz od km 2+673 do km3+860 - ścinaniu do zera 

obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu poboczy z destruktu na całym 

odcinku przedmiotowej drogi tj. od km 0+000 do km 3+ 3+860 Droga nr 114152E - wykonaniu 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej jej długości - ścinaniu do zera 

obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu poboczy z destruktu również na 

całym odcinku przedmiotowej drogi Projekt zakłada ścięcie poboczy (średnia szerokość ścinania 

1,50m) oraz wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych szerokości 0.75m z destruktu 

grubości 10cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem poprzecznym - 6%.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale III SIWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są wyłącznie elementem pomocniczym. 

Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie 

zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

UWAGA: Wykonawca powierzchniowe utrwalenie wykona emulsją asfaltową kationową 

modyfikowaną K1-70MP  

Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia wymaga gwarancji minimum 36 miesięcy. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia.  

Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. opisy techniczne, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, marka lub typ 

wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie 

charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego 

producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze 

parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ 

przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.. 
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.26-9. 

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: 13.04.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 594648,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 475688,45 

 Oferta z najniższą ceną: 475688,45 / Oferta z najwyższą ceną: 561281,20 

 Waluta: PLN. 

 

 

            Wójt Gminy 

       /-/ Dorota Kubiak 

Kierownika Zamawiającego 


