
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 13261-2011 z dnia 2011-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mokrsko 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: Zakres zadania Przebudowa drogi 

gminnej Nr 117054E Chotów -Krzyworzeka- Ożarów od km 1+853 do km 4+510 o dł. 2,657 

km i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4514E Chotów - Mokrsko Ożarów w... 

Termin składania ofert: 2011-02-02  

 

Mokrsko: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań : 1. Przebudowa drogi gminnej 

nr 117054 E Chotów- Krzyworzeka- Ożarów o dł. 2.657 km i skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4514 E Chotów- Mokrsko- Ożarów o dł. 0,220 km. 2. Budowa systemu 

oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

, odcinek Ożarów L=1284 mb. 3. Remont przyłączy wodociągowych w pasie drogi 

gminnej nr 413 w miejscowości Ożarów 

Numer ogłoszenia: 35890 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011 
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: 13261 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 

43 841 18 18, faks 43 886 32 77. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 

wykonanie zadań : 1. Przebudowa drogi gminnej nr 117054 E Chotów- Krzyworzeka- 

Ożarów o dł. 2.657 km i skrzyżowania z drogą powiatową nr 4514 E Chotów- Mokrsko- 

Ożarów o dł. 0,220 km. 2. Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko - 

budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , odcinek Ożarów L=1284 mb. 3. Remont 

przyłączy wodociągowych w pasie drogi gminnej nr 413 w miejscowości Ożarów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia należy 

wykonać: Zakres zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów -Krzyworzeka- 

Ożarów od km 1+853 do km 4+510 o dł. 2,657 km i skrzyżowania z drogą powiatową Nr 

4514E Chotów - Mokrsko Ożarów w m. Ozarów od km 0+000 do km 0+220 o dł 0,220 km: 

1. droga gminna Nr 117054E Chotów -Krzyworzeka- Ożarów od km 1+853 do km 4+510 o 
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dł. 2,657 km, w tym przebudowa nawierzchni na dł. 1,213 km. : - roboty przygotowawcze 

(pomiarowe) - wycinka drzew (karczowanie) z wywozem pozyskanego materiału i 

oczyszczeniem terenu - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym - ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej - odmulenie istniejących rowów 

drogowych z wymianą uszkodzonych rur pod zjazdami - utwardzenie istniejących poboczy i 

zjazdów kruszywem łamanym i częściowo betonem - wykonanie odcinka rowu krytego z rur 

PP o dł. 227,5 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi i ściekowymi - przedłużenie istniejącej 

kanalizacji deszczowej z rur PP o dł. 157,50 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi, 

ściekowymi i przykanalikami w m. Ożarów - ułożenie ścieku z elementów betonowych, 

korytkowych - wykonanie opaski z kostki betonowej na dł. 162 m w m. Ożarów - utwardzenie 

terenu kostką brukową przy kapliczce w m. Ożarów - ułożenie chodnika z kostki betonowej - 

remont istniejących przepustów i budowa 2 szt. nowych przepustów - znaki drogowe pionowe 

i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 2. skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4514E Chotów - 

Mokrsko Ożarów w m. Ozarów od km 0+000 do km 0+220 o dł 0,220 km - roboty 

przygotowawcze (pomiarowe) - wycinka drzew (karczowanie) z wywozem pozyskanego 

materiału i z oczyszczeniem terenu - budowa zatoki autobusowej, - budowa chodnika do 

przystanku wraz ze zjazdami do posesji i na pola - poszerzenie drogi od szer. 5,50 do 7,00 m - 

ułożenie nawierzchni asfaltowej w dwóch warstwach - ułożenie nawierzchni z kostki 

betonowej na wjazdach na drogi boczne (wewnętrzne) - utwardzenie nawierzchni dróg 

bocznych (wewnętrznych) kostka brukową - oznakowanie poziome pionowe i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. budowa kanalizacji deszczowej o długości 425 m. Zakres 

zadania: Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Mokrsko -budowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami, odcinek Ożarow L=1284mb. Jest to część zaprojektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym 

zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka, Chotów, Ożarów i Mokrsko. Niniejsze 

zadanie obejmuje: 1. odcinek kanalizacji grawitacyjnej między studniami S130, a St388, oraz 

odcinek pomiędzy studniami S123, a S121, 2. odcinek kanalizacji ciśnieniowej pomiędzy 

korkiem o oznaczeniu C159, a studnią rozprężną S123, 3. odcinek kanalizacji ciśnieniowej 

pomiędzy pompownią przydomową Cp2 na działce o nr ew. 414, obręb Ożarów, a studnią 

rozprężną St382. WYKONANIE: OGÓLNA DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ - 

1284mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 DN200 - 750mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PVC SN8 

DN160 - 63mb DŁUGOŚĆ KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN90 - 438mb DŁUGOŚĆ 

KANAŁU PE100 SDR17 PN10 DN63 - 33mb PROFILE: S136-S123 - odcinek S123-S121; 

S130-St388; St377-Sp207; St378-Sp208; St379-Sp209; St380-Sp210; St383-Sp211; St385-

Sp212; S135-Sp214 C159-S123 Zakres zadania: Remont przyłączy wodociągowych w pasie 

drogi gminnej nr 413 w miejscowości Ożarów Zadanie polega na wymianie 6 sztuk stalowych 

przyłączy wodociągowych na przyłącza z węża PE Ø 32 oraz montażu 1 sztuki zasuwy 

odcinającej Ø 80 na sieci wodociągowej Ø 90 PCV. Przebudowa obejmuje wykonanie 

przyłączy od sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi do budynków mieszkalnych 

na następujących działkach: 408, 416/1, 407/2, 412, 409, 414 położonych w miejscowości 

Ożarów, wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w dokumentacjach projektowo - technicznych, przedmiarach robót oraz 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumenty te 

zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w 

ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 

dokumentacji.. 



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 

45.23.24.40-8, 45.23.24.60-4. 

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: 04.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 POL-DRÓG Oleśnica S.A., Oleśnica, 56-400 Cieśle 44, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2001613,85 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1944496,73 

 Oferta z najniższą ceną: 1944496,73 / Oferta z najwyższą ceną: 2685077,16 

 Waluta: PLN. 

 


