
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 27372-2010 z dnia 2010-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślibórz 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2121Z oraz gminnej w 

miejscowości Wierzbnica o łącznej długości 1,005 km. Zakres przebudowy obejmuje drogę powiatową na odcinku 

od drogi krajowej Nr 23 do... 

Termin składania ofert: 2010-02-18  

Myślibórz: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z na odc inku od 
skrzy Ŝowania z drog ą krajow ą nr 23 do granic miejscowo ści 

Wierzbnica wraz z rozbudow ą niezb ędnej infrastruktury technicznej  

Numer ogłoszenia: 87608 - 2010; data zamieszczenia:  26.03.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 27372 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z na 

odcinku od skrzyŜowania z drogą krajową nr 23 do granic miejscowości Wierzbnica wraz z rozbudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie 

przebudowy drogi powiatowej Nr 2121Z oraz gminnej w miejscowości Wierzbnica o łącznej długości 1,005 

km. Zakres przebudowy obejmuje drogę powiatową na odcinku od drogi krajowej Nr 23 do końca 

miejscowości Wierzbnica w kierunku m. Wierzbówek oraz drogi gminne. Zakres przebudowy obejmuje 

branŜę drogową i budowę kanalizacji deszczowej. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac: - 

roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, - roboty związane z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy 

betonowych, - roboty związane z wykonaniem nawierzchni dróg, zjazdów, parkingu i chodników, w tym: 
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podbudowy z kruszyw, nawierzchni z tłucznia, brukowca, betonu asfaltowego i kostki betonowej. - roboty 

wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, humusowanie skarp i 

terenów zielonych, - roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku 

przebudowywanej drogi wraz z osadnikiem i separatorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty jest w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2. 

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:  08.03.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  . 

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

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. zachodniopomorskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1885087,80 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  1438714,96 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 1438714,96 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 2068638,70 

Waluta:  PLN. 
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