
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 148703-2016 z dnia 2016-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Leśnej,

ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

Termin składania ofert: 2016-08-08

Sobolew: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn:
Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w

miejscowości Sobolew
Numer ogłoszenia: 144118 - 2016; data zamieszczenia: 12.09.2016

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: 148703 -

2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego

pn: Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania

inwestycyjnego pn: Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew. 2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana

Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew w standardzie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z załączonym

programem funkcjonalno-użytkowym. 3. Długość drogi planowana do przebudowy - 1,691 km 4. Przedmiot zamówienia obejmuje

m.in.: a) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swym zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia,

b) wykonanie badań geotechnicznych na trasie planowanej przebudowy, c) uzyskanie decyzji środowiskowej na realizację

planowanego przedsięwzięcia, d) opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu,

dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie

rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; e) opracowanie w

układzie kosztorysowym przedmiarów robót, f) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych, g)

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, h) przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu, i) przygotowanie

odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich uzgodnień,

decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy, j) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzenia przez

wykonawcę robót budowlanych, k) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. l) infrastruktura drogowa obejmie

swoim zakresem następujące elementy: jezdnię, chodnik dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe drogi, odwodnienie. m)



przebieg przebudowy drogi przedstawiono na kopii mapy zasadniczej z planem zagospodarowania terenu w skali 1:500 -

załącznik nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego n) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia

przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-

użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0,

28.81.35.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt

realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

PAROL Zakład Usługowo-Remontowo Budowlany Jerzy Parol, Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2321595,60 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 1496657,85

Oferta z najniższą ceną: 1496657,85 / Oferta z najwyższą ceną: 2848730,59

Waluta: PLN .


