Złotów: Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic
dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie
Numer ogłoszenia: 65628 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
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: 39520 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
tel. 067 2632640 w. 27, faks 067 2650025.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe - przebudowa drogi
gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i
techniczną w Złotowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z
infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr
120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w
Złotowie. Przebudowa ulicy Wielatowskiej na długości 620 mb i szerokości 6,0m, przebudowa
uliczek dojazdowych o długości łącznej 672 mb o szerokości 6,0m oraz budowa parkingów o
powierzchni ok. 3995 m2 (155 miejsc postojowych) polegać będzie na wykonaniu koryta,
wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
wykonaniu warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm oraz
wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej (SMA) grubości 4 cm, wykonany
zostanie również sprysk z oczyszczeniem nawierzchni na całej długości odcinka. Wybudowane
zostanie również rondo o średnicy 35 m na skrzyżowaniu ulic Wielatowskiej i Leśnej (technologia
wykonania jak w przypadku ulicy Wielatowskiej, uliczek dojazdowych i parkingów). Wybudowane
zostaną chodniki pieszo-rowerowe o łącznej długości 1869 mb oraz zjazdy o powierzchni 737m2.
Powstanie 10 przejść dla pieszych w tym 4 z azylem. Wykonana zostanie również kanalizacja
deszczowa długości 931 mb oraz ustawione zostanie nowe oświetlenie drogowe w liczbie 24 szt.
Humusowanie i plantowanie terenów zielonych na powierzchni 15055 m2. Wykonane zostanie
oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawione zostaną bariery ochronne wysokości 1,2 m na
długości 45mb..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9,
45.31.16.10-9.

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: 09.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5473390,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 5131254,68
• Oferta z najniższą ceną: 5131254,68 / Oferta z najwyższą ceną: 5131254,68
• Waluta: PLN.

