Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 98551-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Manowo
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie i przebudowie drogi
powiatowej Nr 3564Z na odcinku od km 3+858 do km 6+368 (początek od strony lasu w
miejscowości Wyszewo - dz. nr 221 do drogi krajowej nr 11),...
Termin składania ofert: 2014-05-26

Manowo: Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 3564Z Wyszewo-droga nr 11
Numer ogłoszenia: 133979 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
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: 98551 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont drogi
powiatowej NR 3564Z Wyszewo-droga nr 11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana
polegająca na remoncie i przebudowie drogi powiatowej Nr 3564Z na odcinku od km 3+858
do km 6+368 (początek od strony lasu w miejscowości Wyszewo - dz. nr 221 do drogi
krajowej nr 11), długość remontowanej drogi wynosi 2510 mb i obejmuje istniejącą szerokość
jezdni. W ramach prac przewidziano: a) remont istniejącego chodnika w miejscowości
Wyszewo - prawa strona na długości 597m - lewa strona na długości 630m - budowa nowego
chodnika z granicach pasa drogowego z lewej strony jezdni w miejscowości Wyszewo od
świetlicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 o szerokości 2m. b) przebudowę zatoki
autobusowej w pasie drogi powiatowej c) przebudowę istniejących zjazdów w pasie
remontowanej drogi d) wyprofilowanie zawyżonych poboczy, usunięcie z nich zakrzaczeń i
zdjęcie warstwy humusu, e) czyszczenie rowów oraz odtworzenie istniejących śladów rowów
f) udrożnienie istniejących przepustów pod wjazdami oraz wymiana uszkodzonych na nowe
g) regulacja skarp i przeciwskarp oraz usunięcie zakrzaczeń ze spaleniem na miejscu h)

karczowanie kolidujących pni w skrajni drogowej i) nowe oznakowanie pionowe wraz z
wymianą już istniejącego oznakowania pionowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SKANSKA SA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2566982,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2286237,54
Oferta z najniższą ceną: 2286237,54 / Oferta z najwyższą ceną: 2876815,00
Waluta: PLN.

