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Ogłoszenie nr 550108264-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.

Międzylesie: Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr.

Długopole Górne OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

nie

 

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000000,

ul. pl. Wolności  1, 57-530  Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail

urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126. 

Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego

w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr. Długopole Górne 

Numer referencyjny  ITiG.271.5.12.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zagospodarowanie terenu: Przebudowa wykonywana będzie

w obrębie działki nr 742 obręb Długopole Górne. Przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po

istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i

pionowych; droga jednojezdniowa o szerokości jezdni 4,00 m i szerokości korony 5,00 – 7,00 m.

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejącego terenu, spadek poprzeczny do 6-8%, spadki poprzeczne

na prostej 2 %. Spadki podłużne drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi i wynoszą od 1,0 % do 5,0

%. Pobocza szerokości 0,50 m. 3.2. Zakres robót a. Wykonanie remontu elementów odwodnienia b.

Wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod jezdnię i zjazdy c. Wykonanie podbudowy z mieszanki

kamiennej 0-63 mm na jezdni i na zjazdach o grubości 20 cm d. Wykonanie nawierzchni z betonu

asfaltowego AC11W grubość 4 cm warstwa wiążąca e. Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC8S

grubość 4 cm warstwa ścieralna f. Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej o średniej grubości 8 cm

3.3. Rozwiązania konstrukcyjne jezdni Jezdnia w km 0+000 – 0+235; długość 235 m • wykonanie koryta

o głębokości 20 cm • wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości

warstwy 20 cm. • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4

cm • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm 3.4.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokości podano na przekrojach

poprzecznych. Łuki poziome i załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi. 3.5.

Rozwiązania konstrukcyjne zjazdów • wykonanie koryta o głębokości 20 cm • wykonanie warstwy dolnej
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podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości warstwy 20 cm. • wykonanie warstwy wiążącej

nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z

betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 4 cm 3.6. Odwodnienie drogi Powierzchniowe odwodnienie jezdni

i korony drogi zapewnione jest dzięki odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. Wodę

spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza się do istniejących rowów przydrożnych.

Na całym projektowanym odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2 % spadku poprzecznym

jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na łukach. Przyjęte spadki poprzeczne

i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny.

Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie istniejących rowów

przydrożnych oraz remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami. Ilość odprowadzanych wód

opadowych nie zmieni się. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie

dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do

wykonania robót objętych zamówieniem. 3.8. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać

Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

2004 nr 92, poz. 881). Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w

wyniku prac budowlanych. Na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych

nieruchomości i zagród wiejskich bądź dróg bocznych do nich prowadzących.

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7 

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45232452-5

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 
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III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

„Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr. Długopole

Górne”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2019 r. pod nr 541317-N-

2019, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, do terminu

składania ofert, czyli do 15 maja 2019 r. do godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca

odrzuceniu.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

PAR TRANS TRANSPORT HANDEL Przemysław Parasiewicz,  par-trans@wp.pl,  ul. Słowackiego

5,  57-500,  Bystrzyca Kłodzka,  kraj/woj. dolnośląskie 

 


