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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85855-2014 z dnia 2014-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubin
Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie projektu budowlanego, na aktualnych mapach sytuacyjnowysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego, na mapach własnościowych terenu z
wyszczególnieniem działek, na...
Termin składania ofert: 2014-04-28

Lubin: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy
drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice - Raszówka
Numer ogłoszenia: 112997 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia
w BZP: 85855 - 2014r.
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: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice - Raszówka.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie projektu
budowlanego, na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa
drogowego, na mapach własnościowych terenu z wyszczególnieniem działek, na których prowadzone będą
roboty remontowe nawierzchni jezdni oraz budowlane związane z budową chodników, zjazdów, odwodnienia
(wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa), zatok autobusowych wraz z peronami dla przystanków autobusowych
oraz budową sieci oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami. 2) opracowanie projektu wykonawczego, na
zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
uzgodnień branżowych, dla: a. remontu nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami, b. remontu istniejących rowów
odwadniających wraz z przepustami pod jezdnią i wjazdami do posesji, c. kompleksowego odwodnienia ulicy
(rowy przydrożne, przepusty pod jezdnią i pod wjazdami do posesji, kanalizacja deszczowa oraz drenaż wgłębny
pod chodnikiem w miejscu zlikwidowanego rowu przydrożnego), d. budowy chodników jednostronnych z
wjazdami do posesji oraz zjazdów w drogi boczne, e. budowy zatok autobusowych oraz peronów dla
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przystanków autobusowych wyznaczonych na jezdni, f. budowy sieci oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami.
3) opracowanie branżowych projektów wykonawczych, w tym przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych
kolidujących z realizacją zadania, wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnienia przyjętych
rozwiązań z właścicielami urządzeń. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z podziałem na
dwa etapy realizacyjne obejmujące: a. etap I - odcinek od początku opracowania km lok. 1+473 do km lok 6+501
obejmujący miejscowość Miłoradzice; tj. od granicy obrębu, do zjazdu do miejscowości Raszowa Mała; b. etap II
- odcinek od km lok 6+501 do km lok 9+960 obejmujący miejscowość Raszówka; tj. od zjazdu do miejscowości
Raszowa Mała do zatoki autobusowej przy kościele w Raszówce, Wszystkie opracowania branżowe i
kosztorysowe powinny uwzględniać etapowe wykonanie zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

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: 26.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp. J., ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154744,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 129150,00
Oferta z najniższą ceną: 129150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147108,00
Waluta: PLN.
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