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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 106912-2015 z dnia 2015-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

1.1 Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio - I etap ( km 0+000,00 - 0+391,00), tj. 

wykonanie prac polegających m. innymi na: - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o 

grubości 15 cm, - ułożenie warstwy bitumicznej... 

Termin składania ofert: 2015-05-25  

 

Brzeźnio: Brzeźnio: Przebudowa ulicy Spacerowej w 

miejscowości Brzeźnio - I etap oraz przebudowa drogi dojazdowej 

w miejscowości Zapole ( dz. nr ewid. 259, 348, 351) 

Numer ogłoszenia: 155478 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 

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: 106912 - 2015r. 

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: Brzeźnio: Przebudowa ulicy Spacerowej 

w miejscowości Brzeźnio - I etap oraz przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole ( dz. nr 

ewid. 259, 348, 351). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1.1 Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Brzeźnio - I etap (km 0+000,00 - 0+391,00), tj. 

wykonanie prac polegających m. innymi na: - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  

o grubości 15 cm, - ułożenie warstwy bitumicznej (beton asfaltowy AC 11S o grubości 5,0 cm, szer. 

3,2 m na długości 391 mb (0+000 - 0+391), - wykonaniu poboczy obustronnie o szer. 0,75 cm 

 z destruktu asfaltowego lub z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 15,0 cm (po zagęszczeniu), - 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106912&rok=2015-05-07
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wyczyszczenie/odmulenie rowów przydrożnych, Zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową 

1.2 Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zapole w km 0+000 - 0+522,89 (dz. nr ewid. 

259, 348, 351), tj. wykonanie prac polegających na: - od km 0+000 do km 0+220 ułożenie warstwy 

bitumicznej (beton asfaltowy AC 11S) o grubości 5,0 cm, szer. 3,20 m na podbudowie z kruszywa 

łamanego 0/31,5 o warstwie 15 cm, - od km 0+220,00 do km 0+522,89 ułożenie warstwy ścieralnej 

bitumicznej o grubości 5,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10 cm 

(warstwa górna) i z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 15 cm (warstwa dolna) - na całej 

długości (0+000 do km 0+ 522,89) wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75 cm z destruktu 

lub alternatywnie z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwą 15 cm po zagęszczeniu. Zgodnie 

 z uproszczoną dokumentacją projektową 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 36 miesięcy (licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi będzie równa okresowi gwarancji. 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 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): 45.23.31.20-6, 45.11.10.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 DROMAK Sp. z o.o., Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 358143,68 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 209798,89 

 Oferta z najniższą ceną: 209798,89 / Oferta z najwyższą ceną: 265194,27 

 Waluta: PLN. 

 

            Wójt Gminy 

    /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik  Zamawiającego 


