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Og*oszenie PowlEzanel
rt-rns?ai]2 Fr !r4!t rx',! f, 4^t ?!t'.'.-e1.-at2 ' Ogloszenle o zam6wieniu - Starcza

zam6wienie ob€jmuje swym zakresem prrebudowe drogi gminnej nr 706 022 s (ul. Nadrzecznej) w miejscowoici

Masna wraz z budowQ chodnika. Przewidziane do wykonania pracer - poszeftenie istniejecej lezdni do szerokosci

5.5 m oo.. ,
Termln skladania ofert: 2011-02-08

Starcza: Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzecznej) w miejscowosci

Wlasna od skrzyiowania z drogQ gminnq (ul' Stawowq) do granicy z
gmin4 Kamienica Polska.

Numer ogloszenia: 28016 -2011; data zamieszczenia: 23-02.2011

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglo62enia: obowiazkowe

Oglo€zenie dotyczlt: zam6wienia publicznego

.-, Czy zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam6wiei Publicznych: tak, numer

og{oszenia w BZP: 9556 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zam6wief Publicznych zostalo zamioazczone oglo6zenie o zmianie og'czenia:

nie.

SEKCJA l: ZA AWIAJACY

f.l) NAZwa I ADRES: Gmina Starcza' ul. Gminna 4' 42-261Starcza' woj Sleskie' tel 034 3140334' faks

034 3140334.

t. 2) RODZAJ ZAMAWTAJACEGO: Administracja samorz4dowa-

SEKCJA ll: PRZEDIIIIOT ZAIIOWIENIA

ll.l) Nadea nadana zam6wieniu przez zamawiaiqcego: Pzebudowa drogigminnej (ul Nadrzecznej) w

miejscowosci \^fasna od skrzy2owania z drogq gminnq (ul stawowq) do graniry z gmine Kamienica

Polska..

ll.2) Rodzai zam6wienia: Roboty budowlane

ll.3) Oke6lonie przedmiotu zarn6wieni.: Zam6wienie obejmuje siwym zakresem pzebudo"ve drogi

gminnej nr 706 022 S (ul. Nadzecznej) w miejscowosci\ *asna wraz z budowachodnika Pzewidziane do

wykonania prace: - poszezenie istniejacej jezdni do szerokosci5'5 m po stronie p6lnocnej wraz ze

wzmocnieniem i wymianq nawiezchni w szczeg6lnosci: - f'ezowanie isklieiqcej nawiezchni smolowei -

wykonanie podbudowy pomocniczej z istniejacego rufibszu wapiennego pozyskanego z rozbi6rki

podbudowy,-wykonaniepodbudowyzasadniczejgf '10cmzbetonuasfaltowegoouziamieniu0/25mm

wg. PN-S-960025:99 i warunk6w technicznych z 02 03 1999r' na baz ie grys6w bazaltowych i asfattu D-
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35/50; - wykonanie warstwy wiq2Acej gr. I cm o uziamieniu 0/20 mm PN -5-960025:99 iwarunk6w

technicznych z 02.03.1999r. na bazie grys6w bazaltcwych i asfaltu D 35/50' - wykonanie warstwy

Scie€lnej gr. 4 cm dla KR-3 z betonu ashltowego odpomego na skoleinowanie o uziamieniu ciqglym

0/12,8 mm wg PN-S-960025:99 iwarunk6w technicznych z 02 03 1999r' na bazie grys6w bazaltowych i

asfaltu D-35/50, - remont istniej4cego pzepustu drogowego, okularowego Sr' 800 '2 ijego wymiana na

'1OOO'2 oraz wykonanie barier energochlonnych, - peebudowa skazy2o,irania z drogamigminnymi _

udroznienie istniejecych row6w pzydroznych, - regulacja wysokosciowa istniejqcych pzepustow' -

ulo2enie krawe2nika 15'30 na iawie betonowej od strony chodnika ze Swiatlem 12 cm, po pzeciwnej

stronie k€weznik 15'30 wtopiony jako op6r, - budowa jednoskonnego chodnika szerokosci 1'5m na

podbudowie tluczniowej gr. 15 cm, z kostki kl. B-50 gr. 8 cm ulo2onej na podsypce cementowo - piaskowej

- budowa zjazd6w do posesji na podbudowie tluczniowej gr. 23 cm z kostki brukowej gr' 8 cm na podsypce

cernentowo.piaskowejnaszerokoscichodnika,anapozostalymodcinkudo|iniirozgraniczaj4cejzjazdyo

nawaerzchni tluczniowej, - wykonanie odwodnienia drogi poprzez budow€ wpust6w ulicznych z

pzykanalikami sr. 2OO po stronie poludniowej - od strony chodnika' -wykonanie nawierzchniz mieszanki

tfuczniowej na zjazdach od strony p6lnocnej' _ wykonanie pobocza mieszankq tluczniowq o uziamieniu

O/31,5 mm, - udro2nienie istniejacych pzepust6w na zjazdach' -wykonanie oznakowania poziomego _

malowanie linii segaegacyjnej osiowej i przejscia dla pieszych - uzupelnienie oznakowania pionowego

ll.4) Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV):45.23 31 40-2

SEKCJA lll: PROCEDUM

lll. l) TRYa UDZIELENIA ZAMOWIENt/a: Przetarg nieograniczony

tII.2} INFORIIIAG'E AD[INISTRACYJNE

Zem6wionie dotyczy ptoi€Kulp.og€mu finansowanego z€ 6rcdk5w Unii Europeiskiei: nie

.- SEKCJA lv: UDZIELENIE ZAiIOWIENIA

tv.1) DATA UOZIELEIIA ZA 6WlENlA: 22.02.201'�l.

lV.2) LICZBA OTRZYITANYCH OFERT: I

lV.3) LICZBA OoRZUCONYCH OFERT: 0

tv.,r) NAzlvA I ADRES WYKONAWCY, KT6REIIIU UDZIELONO ZAI6WIENIA:

Pzedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Uslugowe POLMM, ul Sw Jana 31' 42-261 Czestochowa'

krajtu/oj. Slaskie.

fv.s) Szacunkowa watto6e zamfi$lenia (bez VAT): 1099059'38 PLN'

IV.6} INFORI'AC.'A O CENTE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I

NAJWYZSZA CENA

cena wybranei oterty: 1099059,36
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Ofe a z nainilszq conq: 1099059,38 / Oferta 2 naiwy,f'zqcan4i 1749922'18
' 

Watuta: PLN.
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