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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 201580-2014 z dnia 2014-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzece Żeglinie w miejscowości 

Dębołęka, w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 Gmina Brzeźnio. obejmuje wykonanie m.in. 

mostu jednoprzęsłowego, żelbetowego... 

Termin składania ofert: 2014-07-01  

 

Brzeźnio: Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzece Żeglinie 

w miejscowości Dębołęka, w ciągu drogi gminnej nr 114154E  

w km 0+148 Gmina Brzeźnio 

Numer ogłoszenia: 249602 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 

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: 201580 - 2014r. 

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:  

Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzece Żeglinie w miejscowości Dębołęka, w ciągu drogi 

gminnej nr 114154E w km 0+148 Gmina Brzeźnio. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa mostu wraz z dojazdami, na rzece Żeglinie w miejscowości 

Dębołęka, w ciągu drogi gminnej nr 114154E w km 0+148 Gmina Brzeźnio. obejmuje wykonanie 

m.in. mostu jednoprzęsłowego, żelbetowego posadowionego na palach żelbetowych wierconych 

między innymi o następujących parametrach: - rozpiętość teoretyczna Lo = 8,30 m - długość 

obiektu B = 9,20 m - całkowita szer. ustroju nośnego b = 9,20 m - szerokość jezdni na moście = 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201580&rok=2014-06-13
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5,50 m - posadowienie pośrednie na palach Ustrój nośny: - deska sprężna D S9, gr. 24 cm - płyta 

żelbetowa - gr. 24 - 29 cm - izolacja z papy zgrzewalnej gr.0,5 cm - warstwa wiążąca z asfaltu 

twardolanego - warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 KR 3 Podpory: - przyczółki pełne, 

żelbetowe, monolityczne z podwieszonymi żelbetowymi skrzydłami Dojazdy do mostu: - wykonanie 

nowej nawierzchni dla klasy nośności KR 3 z wpisaniem jezdni w stan istniejący, nawierzchnia z 

betonu asfaltowego. - chodniki z kostki betonowej Wykonanie i rozbiórka tymczasowej kładki na 

rzece Żeglinie w km rzeki 14+157 Wykonawca we własnym zakresie dokona uzgodnień 

dotyczących tymczasowej organizacji ruchu ( na czas budowy). W ramach przedmiotu zamówienia 

wykonawca zobowiązany jest wykonać również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Na 

dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający nie posiada pozwolenia na budowę. Przewidywany termin 

wydania w/w decyzji około 17 czerwca 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

jakości robót (m.in. poprzez pobranie próbek materiałów itp.) 3. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi dokumentacja projektowa. 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 60 miesięcy (licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 

45.52.20.00-5, 45.22.10.00-2, 45.22.11.00-3, 45.23.30.00-9. 

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: 23.07.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
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 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe JAWAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 

Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1133100,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 984724,79 

 Oferta z najniższą ceną: 984724,79 / Oferta z najwyższą ceną: 1527358,65 

 Waluta: PLN. 

 

          Wójt Gminy 

   /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


