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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 149528-2012 z dnia 2012-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu ul. Kombatancka, Kościelna, Św. Idziego polegała 

będzie między innymi na: - robotach przygotowawczych i rozbiórkowych: roboty pomiarowe, rozebranie 

krawężników, nawierzchni z kostki... 

Termin składania ofert: 2012-05-28  

 

Brzeźnio: Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu 

ul. Kombatancka, Kościelna, Św. Idziego 

Numer ogłoszenia: 223924 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 

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: 149528 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

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:  

Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu ul. Kombatancka, Kościelna, Św. Idziego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu ul. Kombatancka, Kościelna, Św. Idziego 

polegała będzie między innymi na: - robotach przygotowawczych i rozbiórkowych: roboty 

pomiarowe, rozebranie krawężników, nawierzchni z kostki brukowej, chodników z płyt betonowych, 

ogrodzenie metalowego, regulacji pionowej studzienek, nawierzchni bitumicznej oraz przesunięciu 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149528&rok=2012-05-10
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istniejącego obeliska; - wykonaniu nawierzchni: wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża, wykonanie ławy pod krawężniki, ustawienie krawężników na podsypce betonowej, 

wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 6,0 cm. - robotach 

wykończeniowych: plantowanie gruntu, obsianie terenu mieszankami traw, obsadzeniu kwietników 

roślinami kwietnikowymi, ustawienie ławek parkingowych, stojaków na rowery, malowanie linii na 

przejściach dla pieszych, linii stop i powierzchni wyłączonych, ustawienie znaków drogowych. 

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. 3. Zamawiający na 

wykonany przedmiot zamówienia wymaga gwarancji minimum 36 miesięcy. 4. Odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekt budowlany, 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.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: tak, 

projekt/program: Zadanie w ramach Działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII 

ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA 



  
 

3 
 

POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 

2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 P.P.U.H. JANBUD Tomasz Koralewski, Długa Wieś 53, 62-730 Dobra, kraj/woj. wielkopolskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82089,80 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 70190,96 

 Oferta z najniższą ceną: 70190,96 / Oferta z najwyższą ceną: 104601,35 

 Waluta: PLN. 

 

 

           Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


