
Ogłoszenie nr 510233119-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.

Gmina Stoszowice: „Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. Nr 645, 485/2 km 0+000-1+939, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 wraz z przebudową mostu w
Przedborowej dz. nr 664, km 0+000-0+005 [intensywne opady deszczu, lipiec 2018 R.]”.

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: 605071-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; http://www.stoszowice.probip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. Nr 645, 485/2 km 0+000-1+939, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 wraz z przebudową mostu w Przedborowej dz. nr 664, km
0+000-0+005 [intensywne opady deszczu, lipiec 2018 R.]”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.11.2019

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:

Celem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych, zlokalizowanych w miejscowości Przedborowa, na dz. o nr 645, 485/2 i 191oraz mostu zlokalizowanego w
miejscowości Przedborowa, na dz. nr 664, gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie. Dla części nr 1: dz. nr 645, 485/2, długość drogi 2209,70 mb, szerokość jezdni: 3,0 m, Dla części
nr 2: dz. nr 191, długość drogi 190 mb, szerokość jezdni: 3,00 m, Dla części nr 3: dz. nr 664, długość odcinka 5 mb Dla części nr 1 i nr 2 zakres zamierzonych prac budowlanych obejmuje
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. nr 645, 485/2, km 0+000-1+939 [intensywne opady
deszczu, lipiec 2018],

między innymi: - rozebranie istniejących nawierzchni, roboty ziemne, - wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, - wykonanie warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem, - wykonanie ław betonowych pod krawężniki, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, -
wykonanie nawierzchni poboczy, Dla części nr 3 W ramach przebudowy projektuje się całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie w jego miejscu przepustu o takim samym
świetle jak obiektu pierwotnego. Przepust jest dostosowany do nowoprojektowanej geometrii drogi. Rozwiązanie takie nie zmienia warunków przepływu dla urządzenia wodnego oraz
zapewni trwałe i bezpieczne użytkowanie obiektu. Lokalizacja obiektu przedstawiona została na planie zagospodarowania terenu oraz w części rysunkowej opracowania. Po wykonaniu
przebudowy dróg i obiektu zgodnie z projektem - przyległe posesje wykorzystane do przebudowy należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 2.Szczegółowy zakres robót
oraz warunki realizacji robót określają: dokumentacja techniczna, przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego (który ma znaczenie pomocnicze dla wyceny oferty Wykonawcy), oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233200-1, 45200000-9

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: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1271734.72
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa nawierzchni drogi, Przedborowa dz. nr 191, km 0+000-0+190 [intensywne opady
deszczu, lipiec 2018],

Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipowa 5a, Wysoka
Kod pocztowy: 52-200
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 1564233.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1564233.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2319692.26
Waluta: PLN

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

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 21506,00
IV.8) Informacje dodatkowe:

Część zamówienia tj. obsługa geodezyjna, organizacja ruchu zastępczego (projekt i wdrożenie), wycinka drzew wykonana zostanie przy udziale podwykonawcy na kwotę netto 21.506,00
PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 128714.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Przebudowa mostu w Przedborowej dz. nr 664 km 0+000-0+005 [intensywne opady deszczu, lipiec
2018].

Cena wybranej oferty/wartość umowy 158318.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158318.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183171.44
Waluta:

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 199699.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 245630.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245630.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245630.09
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.
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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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