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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz. Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

Ogłoszenie nr 601456-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Gmina Miasto Zgierz: Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul.
Plac Jana Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200,
7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta
winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób
określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu etap I
Numer referencyjny: IR.271.31.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

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

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: AJ Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Długiej w
Zgierzu, na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Cezaka, w zakresie: 1) przebudowy części drogi
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gminnej w zakresie różnych nawierzchni i oświetlenia ulicznego i elementów odwodnienia, 2)
przebudowy części drogi krajowej w zakresie nawierzchni i odwodnienia, 3) przebudowy
zjazdów indywidualnych i publicznych, 4) budowy kablowej sieci nN zasilającej oprawy
oświetlenia ulicznego, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia oraz
załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 3), specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary
robót (załącznik nr 5), należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu
przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenie
robót dla zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie niezbędne zezwolenia i opinie. Roboty
budowlane podzielono na dwie części, których zakres przedstawia załącznik nr 1 i 2. Zakres
rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: CZĘŚĆ I: 1. Wykonanie zjazdów, chodnika i
ścieżki rowerowej. Konstrukcja zjazdów (ok. 147 m2): - warstwa ścieralna z kostki betonowej
kolor grafitowy gr. 8 cm, - podsypka piaskowo - cementowa 4:1, gr. 4 cm, - kruszywo łamane
dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm, - piasek żwirowy o grubości 15 cm, - grunt Gl. Konstrukcja
chodnika (ok. 1169 m2) - warstwa ścieralna - płytka betonowa 30 x 30 cm, kolor szary, gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo - cementowa 4:1, gr. 4 cm, - kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr.
15 cm, - piasek żwirowy, gr. 10 cm, - grunt Gl. Konstrukcja ścieżki rowerowej (ok. 887 m2) warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, ujętej pasami płytek w kolorze rudobrązowym,
prostokątna - gr. 8 cm - podsypka piaskowo - cementowa 4:1, gr. 4 cm - kruszywo łamane
dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 15 cm - piasek żwirowy, gr. 10 cm - grunt Gl Odwodnienie istniejące uliczne wpusty deszczowe - uliczne wpusty deszczowe zbudowane w zmienionej
lokalizacji 2. Elementy małej architektury. Murki prefabrykowane - 13 szt. Ławki uliczne - 13
szt. Kosze na śmieci - 11 szt. Gotowe stojaki rowerowe - 6 szt. Gotowe donice do nasadzeń traw
ozdobnych - 11 szt. Kraty pod drzewami w nawierzchniach chodników - 5 szt. 3. Zieleń.
Wykonanie 7 sztuk nasadzeń zastępczych: Głóg pośredni Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych
Trawa 4. Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego, montaż latarni, iluminacji małej
architektury (obwód 3 i 4): - budowa linii kablowej nN YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4 mm 555 mb, - budowa linii kablowej nN YKY 3x2,5 mm2 - 231 mb., - montaż latarni
oświetleniowych, stylowych (wys. 7,75m) - 4 szt., - montaż latarni oświetleniowych, stylowych
(wys. 5m) - 17 szt., - montaż naświetlaczy gruntowych LED 6W - 42 szt., - zabezpieczenie
rurami ochronnymi linii kablowych SN i nN, - przyłączenie nowych obwodów do wskazanej
stacji transformatorowej, CZĘŚĆ II: 5. Wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni
dodatkowymi warstwami mineralno - bitumicznymi. Konstrukcja wzmocnienia jezdni: - Warstwa
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ścieralna min. bit. gr. 5 cm - Warstwa wiążąca min. - bit. gr. 6 cm 6. Wykonanie nowej
konstrukcji drogi dla poszerzeń jezdni i wykonanie zatoki przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego.
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej - poszerzenie jezdni: - warstwa ścieralna min. - bit., gr. 5
cm, - warstwa wiążąca min. - bit., gr. 6 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej, gr. 7 cm, kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm, - piasek żwirowy, gr. 15 cm, - grunt G1. 7.
Ułożenie krawężników od południowej strony jezdni (ok. 320 m). - Krawężnik betonowy
15x30x100 - Stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa, gr. 5 cm - Ława betonowa, gr. 15
cm 8. Wykonanie zatoki na odcinku 47,5 m (ok. 135 m2). Konstrukcja nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna min. - bit., gr. 5 cm, - warstwa wiążąca min. - bit., gr. 6 cm, - warstwa
podbudowy zasadniczej, gr. 7 cm, - kruszywo łamane dolomitowe 0/31,5 mm, gr. 20 cm, - piasek
żwirowy, gr. 15 cm, - grunt Gl. B/ Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty prób, badań,
odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie
występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych,
gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociągowych. 2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem
oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty. 3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i
posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty. 4. Elementy betonowe z rozbiórki
nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i
przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza. Koszty
powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca opracuje
niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu
na czas robót wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. 6. Wszelkie prace związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla
mieszkańców. 7. O planowanych utrudnieniach oraz zaniknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy
skutecznie powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający wymaga
odtworzenia zieleni i nawierzchni, które zostały zniszczone na skutek wykonywanych robót
budowlanych, a nie są w zakresie wykonywanych prac. 9. Wykonawca zsynchronizuje
wykonywanie robót z pracami wykonywanymi przez gestorów sieci na tym terenie. C/
Załączniki: 1. Zakres części 1 i 2 -1 etap robót, w branży drogowej. 2. Zakres I etapu robót w
branży elektrycznej. 3. Dokumentacje projektowe (branża drogowa i elektryczna) 4. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża drogowa i elektryczna) 5. Przedmiar
robót dla branży drogowej i elektrycznej UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w
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