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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 291070-2013 z dnia 2013-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu przebudowy mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi 1227D w
miejscowości Bukowna, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów: a) remontu górnej
części mostu tj....
Termin składania ofert: 2013-08-12

Lubin: Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi
powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna - etap II
Numer ogłoszenia: 172153 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
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: 291070 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76 746 71
13, faks 76 746 71 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w ciągu
drogi powiatowej nr 1227D w miejscowości Bukowna - etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu przebudowy mostu
na rzece Czarna Woda w ciągu drogi 1227D w miejscowości Bukowna, w tym wykonanie między innymi
następujących podstawowych elementów: a) remontu górnej części mostu tj. jezdni i płyty pomostowej, b)
wykonanie dylatacji systemowej, c) remontu części dolnej mostu, d) remontu podpór skrajnych - przyczółków, e)
wykonaniu nawierzchni z żywic epoksydowych na zrealizowanych w I etapie gzymsach, f) umocnieniu koryta
rzeki Czarna Woda w obrębie przyczółków, g) remontu części dojazdowych do obiektu o długości 20m każda, h)
oznakowaniu pionowym, i) zapewnienie placu manewrowego dla autobusu w miejscach czasowego przystanku,
oraz przygotowanie drogi gruntowej, poprzez miejscowe jej utwardzenie tłuczniem i wykoszenie poboczy dla
potrzeb objazdu na czas zamknięcia mostu, długość objazdu około 2100m. j) wprowadzeniu i utrzymywanie
czasowej organizacji ruchu na czas remontu, w tym zapewnienie na czas zamknięcia mostu dowozu dzieci do
tymczasowego przystanku komunikacji zbiorowej zlokalizowanego pomiędzy miejscowością Lisiec, a
remontowanym obiektem oraz zapewnienie dla ruchu pieszego tymczasowego przejścia przez rzekę,
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zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie mostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona
wraz z niniejszą SIWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowalny, przedmiar robót i
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

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: 27.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KOLBET Sp. z o.o., ul. Wilczycka 27, 55-090 Kiełczów, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 405490,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 295783,08
Oferta z najniższą ceną: 295783,08 / Oferta z najwyższą ceną: 295783,08
Waluta: PLN.
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