
Ogłoszenie nr 500151493-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.

Gmina Stoszowice: Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Jasna dz. nr 450/5 km 0+000-0+155 [Intensywne opady deszczu
październik 2017]

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: 555411-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice  97, 57213   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 ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze ul. Jasna dz. nr 450/5 km 0+000-0+155 [Intensywne opady deszczu październik 2017]

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.5.2018

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. Celem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej , zlokalizowanej na działce nr 450/5 w miejscowości Srebrna Góra
ul. Jasna, Gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie. Początek robót km 0+000 przy drodze gminnej, koniec robót km 0+149,80. Zakres
zamierzonych prac budowlanych na obiekcie: Wykonanie: Przebudowywana droga będzie przebiegała w istniejącym korytarzu działki 450/5.
Podstawowe parametry techniczne drogi przedstawiają się następująco: - klasa drogi D, - kategoria ruchu drogi KR 1, - szerokość jezdni – 5,5
m , - pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2 %, - prędkość projektowa – Vp = 30 km/h, - nośność podłoża –G2, - nawierzchnia drogi –
kostka betonowa gr. 8cm, - chodniki obustronne ,szerokość– 1,25 m. Zakres robót objętych przebudową obejmuje: - odtworzenie robót w
terenie, - odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego, - powiadomienie odpowiednich służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich
uzbrojenia, - roboty ziemne, - wykonanie wpustów i przykanalików, - ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z
betonu, - wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów i jezdni, - ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, -
uporządkowanie terenu. 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).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45233100-0

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/4449e544-86d6-4c6b-bb58-96a...
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 272148.19
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 ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała
Email wykonawcy: kribud@wp.pl
Adres pocztowy: Zwrócona 114
Kod pocztowy: 57-200
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 334742.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334742.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 497524.18
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 NEGO CJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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