
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 53057-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 

cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w sołectwach Gminy Zebrzydowice: - masą mineralno - asfaltową -... 

Termin składania ofert: 2014-03-31  

Zebrzydowice: Remont cz ąstkowy dróg gminnych na terenie Gminy 

Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 78339 - 2014; data zamieszczenia:  10.04.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 53057 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy 

Zebrzydowice.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice. 1.1 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w sołectwach 

Gminy Zebrzydowice: - masą mineralno - asfaltową - powierzchniowym utrwaleniem grysami kamiennymi 1.2 

Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy przez inspektora nadzoru, którym jest 

pracownik urzędu i przy udziale wykonawcy ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy co 

będzie stanowić podstawę do rozliczenia oraz ustalony będzie termin wykonania poszczególnych robót. Nie dopuszcza 

się przerw technologicznych polegających na pozostawieniu wyciętych ubytków nawierzchni na okres dłuższy niż 

jeden dzień tj. wycięcie ubytku i wypełnienie go mieszanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu. 

W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych zaistniałych nie z winy 

Wykonawcy niezwłocznie należy powiadomić inspektora nadzoru i ustalić z nim sposób zabezpieczenia oraz 

oznakowania przerwanych robót. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy / wg specyfikacji 

technicznej / należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową w 

ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno - asfaltowych a po ułożeniu mieszanki również 

górne krawędzie remontowanego miejsca. W ofercie należy podać ceny: A1- koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą 
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asfaltową o grubości 4 cm A2 - koszt uzupełnienia 1 m2 podbudowy o grubości 10 cm A3 - koszt 1 m2 

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.42-6. 

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:  10.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Jagiellońska 35, 43-410 Kończyce Małe, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 162601,63 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  150000,00 

Oferta z najni ższą ceną: 150000,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 150000,00 

Waluta:  PLN. 
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