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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 41977-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska,
Poprzeczna, Piaskowa,...
Termin składania ofert: 2016-05-04

Celestynów: Przebudowa drogi gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa,
Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul.
Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka
Numer ogłoszenia: 59221 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
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: 41977 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 22
7897060 w. 114, faks 22 7897011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 270196W, tj. ul.
Pogorzelskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa
na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi
gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa,
Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka w
zakresie: 3.1.1. Roboty przygotowawcze, prace polegać będą na: 3.1.1.1. roboty przygotowawcze będą polegać
na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na długości 774,00 m. 3.1.2. Roboty ziemne, prace
polegać będą na: 3.1.2.1. mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości drogi i na zjazdach na drogi
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boczne o gł. 35,00 cm i łącznej powierzchni 4.127,42 m2, 3.1.2.2. transporcie ziemi pochodzącej z korytowania
drogi i wykonania rowów na odległość do 5 km o łącznej objętości 1.695,00 m2, w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, wraz z rozplantowaniem i uwałowaniem. 3.1.3. Wymiana przepustów pod zjazdami na drogi
boczne, prace polegać będą na: 3.1.3.1 montażu przepustów rurowych z rur PCV o śr. 40,00 cm o łącznej
długości 23,00 m, 3.1.3.2. montażu ścianek czołowych dla przepustów rurowych o śr. 40,00 cm w ilości 6 szt.
3.1.4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, prace polegać będą na: 3.1.4.1. wykonaniu warstwy
wzmacniającej grunt przy użyciu geosyntetyku o łącznej powierzchni 4.166,00 m2, 3.1.4.2. montażu przepustów
rurowych z rur PCV o śr. 40,00 cm na łącznej długości 50,00 m, 3.1.4.3. wykonaniu warstwy odsączającej z
pospółki o gr. warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm o łącznej powierzchni 4.127,42 m2, 3.1.4.4. wykonaniu
nawierzchni drogi z kruszywa łamanego fr. 031,5 mm przy użyciu rozściełacza, o gr. warstwy po zagęszczeniu
20,00 cm i łącznej powierzchni 3.706,00 m2. 3.1.5 Wykonanie 17 zjazdów indywidualnych, prace polegać będą
na: 3.1.5.1. montażu przepustów rurowych pod zjazdami indywidualnymi i furtkami z rur PCV o śr. 40,00 cm i
łącznej długości 206,5 m, 3.1.5.2. wykonaniu podbudowy z kruszywa pod rurę na zjazdach o grubości 20,0 cm i
łącznej powierzchni 206,50 m2, 3.1.5.3. zasypaniu rur na zjazdach o łącznej objętości materiału 42,00 m3. 3.1.6.
Wykonanie odwodnienia, prace polegać będą na: 3.1.6.1. montażu studzienek ściekowych z kręgów o śr. 0,50 m
w ilości 13,00 szt., 3.1.6.2. wykonaniu rowów o łącznej objętości 292,11 m3, 3.1.6.3. mechanicznym plantowaniu
skarp i dna rowów o łącznej powierzchni 125,00 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5.

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: 25.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
EL-MAD Firma Wielobranżowa Paweł Mądry, ul. Żurawinowa 52, 05-430 Zabieżki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 384543,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 209430,41
Oferta z najniższą ceną: 209430,41 / Oferta z najwyższą ceną: 293597,98
Waluta: PLN .
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