Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 28438-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łapy
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
Łapach w następującym zakresie: 1). Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, budowa dróg wewnętrznych do obsługi terenów...
Termin składania ofert: 2016-02-24
Łapy: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach
Numer ogłoszenia: 179145 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016
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: 28438 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,
woj. podlaskie, tel. 085 7152251, faks 085 7152256.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w Łapach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja
zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w następującym zakresie: 1).
Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, - budowa dróg wewnętrznych do
obsługi terenów inwestycyjnych, - budowa chodników, - budowa zjazdów, - zakładanie
zieleńców. 2). Branża sanitarna: - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wpustami, - budowa kanalizacji sanitarnej, - budowa sieci wodociągowej, - budowa przyłączy
sanitarnych i wodociągowych. 3). Branża elektryczna: - budowa kablowej linii
oświetleniowej, - budowa kanału technologicznego, - przebudowa linii energetycznej SN. 4).
Ulica Cukrownicza: - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - wykonanie
robót ziemnych, - regulacja istniejących studzienek, - wykonanie podbudowy, - wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, - przebudowa chodników, - wykonanie pasów zieleni, wymiana istniejących słupów oświetleniowych, - wykonanie robót wykańczających. 2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca
rozdział III SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, konieczny z
punktu widzenia Dokumentacji Projektowej stanowiącej rozdział III SIWZ, przepisów prawa,

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego
przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące
trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub
normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowane za zgodą autora dokumentacji
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne m.in. przyjmując, że pojęcie równoważności nie musi
oznaczać tożsamości produktów o ile Wykonawca jest w stanie tak zrealizować zamówienie,
by zaspokoić wszystkie wymagania Zamawiającego, jakościowe, mimo skorzystania z innych
produktów lub materiałów. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku
do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje sie na
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich
równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1,
45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.21.30-2, 45.23.21.50-8, 45.23.24.40-8, 45.23.31.20-6,
45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.31.61.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul.3 Maja 19, 17-100 Bielsk
Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1116925,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 9575452,36
Oferta z najniższą ceną: 8500000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17980000,00



Waluta: PLN .

