
Ogłoszenie nr 510228281-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.

Gmina Stoszowice: „Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. nr 125 km 0+000-0+700, [intensywne opady deszczu, lipiec 2018r]” w ramach zadania pn.: „Przebudowa
nawierzchni drogi, Stoszowice dz. nr 187/4,186,191,199,100, km 0+000-0+727,84; dz. nr 703, 698 km 0+000-0+700, Budzów dz. nr 125, km 0+000-0+700, Rudnica dz. nr 155, km

0+000-0+040, Rudnica dz. nr 153, 0+000-0+085, Rudnica dz. nr 60, km 0+000-0+147 [intensywne opady deszczu październik 2017r., intensywne opady deszczu lipiec 2018r.]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604491-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice  97, 57-213  Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 164 510, e-mail
budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059.
Adres strony internetowej (url): www.stoszowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa nawierzchni drogi, Budzów dz. nr 125 km 0+000-0+700, [intensywne opady deszczu, lipiec 2018r]” w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi, Stoszowice dz.
nr 187/4,186,191,199,100, km 0+000-0+727,84; dz. nr 703, 698 km 0+000-0+700, Budzów dz. nr 125, km 0+000-0+700, Rudnica dz. nr 155, km 0+000-0+040, Rudnica dz. nr 153,
0+000-0+085, Rudnica dz. nr 60, km 0+000-0+147 [intensywne opady deszczu październik 2017r., intensywne opady deszczu lipiec 2018r.]

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.10.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) 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:

1. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Budzowie, dz. Nr 125, gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie. W ramach
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przedmiotowego zamierzenia budowlanego wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie jezdni. https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b6ff90... 4 z 18
01.10.2019, 15:55 Zakres prac będzie wynikał z konieczności przebudowy nawierzchni. Projektowany układ drogowy będzie realizowany przez: jezdnie jednopasmową, jednokierunkową
o szerokości 2,50 – 3,00 m. Spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym. Przyjęte parametry projektowe – droga gminna. Klasa techniczna drogi D – dojazdowa. Prędkość
projektowa na terenie zabudowy Vp = 30 km/h. Kategoria ruchu – jezdnia KR1. Warstwa ścieralna – 4 cm. Warstwa wiążąca – 5 cm. Podbudowa zasadnicza – 20 cm. Warstwa
mrozoochronna – 22 cm. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego, oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych. a także projekt budowlany Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty. 3.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we
własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, co najmniej 2 osoby na umowę o pracę, w wymiarze na minimum ½ etatu przy wykonywaniu robót budowlanych (tj. na stanowiskach
robotniczych). 4. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie
zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 349543.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" Arkadiusz Mika
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grabińska 8
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429937.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429937.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799355.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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