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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 140570-2012 z dnia 2012-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 na długości 187,87 mb i 

w miejscowości Brzeźnio ul. Spółdzielcza od km 0+000 do km 0+258,51 na długości 258,51 mb polegała będzie między... 

Termin składania ofert: 2012-05-21  

 

Brzeźnio: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Bronisławów ul. Spacerowa od km 0+000 do km 0+187,87 na 

długości 187,87 mb i w miejscowości Brzeźnio ul. Spółdzielcza od 

km 0+000 do km 0+258,51 na długości 258,51 mb 

Numer ogłoszenia: 218214 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012 

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: 140570 - 2012r. 

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:  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa od km 0+000 do km 

0+187,87 na długości 187,87 mb i w miejscowości Brzeźnio ul. Spółdzielcza od km 0+000 do km 

0+258,51 na długości 258,51 mb. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów ul. Spacerowa od km 0+000 do km 

0+187,87 na długości 187,87 mb i w miejscowości Brzeźnio ul. Spółdzielcza od km 0+000 do km 

0+258,51 na długości 258,51 mb polegała będzie między innymi na poszerzeniu i wymianie 

istniejącej nawierzchni jezdni, wybudowaniu chodników, krawężników, odnowieniu rowów 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140570&rok=2012-05-02
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przydrożnych, przejść dla pieszych, nowym oznakowaniu pionowym i poziomym, zmodernizowaniu 

oświetlenia ulicznego szczególnie w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi, tj. wykonaniu 

następujących prac: Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku 0,446 km, - rozebranie 

krawężników na długości 213,00 mb, - rozebranie chodników z płyt betonowych na pow. 259,50 m2, 

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach na pow. 160,625 m2, - frezowanie istn. 

nawierzchni bitumicznej na pow. 2162,295 m2. Poszerzenia - poszerzenie na pow. 1110,85 m2, - 

wykonanie warstwy odcinającej na pow. 895,55 m2, - wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63,00mm 

gr. 20,0 cm na pow. 895,55 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-asf. AC16W warstwą 

5,0 cm na pow. 895,55 m2. Nawierzchnia - wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniająca  

z mieszanki min.-asf. AC16W w ilości 228,43 tony ( 100kg/m2 ), - wykonanie nawierzchni  

z mieszanek min.-asf. AC11S ( warstwa ścieralna) grubości 4,0 cm na pow. 3032,11 m2. 

Krawężniki, obrzeża - ława pod krawężniki betonowe z oporem w ilości 69,60m3, - krawężniki 

betonowe na długości 870,0 mb, - obrzeża betonowe na długości 870 mb. Chodniki i zjazdy - 

przepusty rurowe z rur PEHD o śr. 30 cm - 6,0 mb, - wykonanie koryta na chodnikach i zjazdach na 

pow. 1637,13 m2, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego na pow. 1637,19 m2, - 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8,0 cm na podsypce cementowej na pow. 

1637,19 m2. Pobocza - umocnienie poboczy destruktem lub kamieniem o grubości 10 cm na pow. 

58 m2, - plantowanie terenu pasa drogowego i obsianiu mieszanką traw na pow. 1093,10 m2. 

Oznakowanie - ustawienie nowych tablic znaków drogowych - 17 szt, - wykonanie 3 przejść dla 

pieszych ( w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi ). Roboty wykończeniowe - regulacja 

pionowa studzienek telefonicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych oraz kratek ulicznych - 15 szt, 

- oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm na długości 72,00 mb. Oświetlenie uliczne - 

przebudowa linii niskiego napięcia ( wymiana lamp oświetleniowych w obrębie skrzyżowań ). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Wykonawca wykona wszystkie roboty 

wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarze 

robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 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 niniejszej 

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 
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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.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9. 

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: 21.06.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 SIDROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. 

łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 543473,07 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 464477,06 

 Oferta z najniższą ceną: 464477,06 / Oferta z najwyższą ceną: 601215,34 

 Waluta: PLN. 

 

 

         Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


