Ogłoszenie nr 2021/BZP 00179160/01 z dnia 2021-09-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁOŃSK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966711
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SIKORSKIEGO 15
1.5.2.) Miejscowość: Słońsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-436
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 757 2271
1.5.8.) Numer faksu: 95 757 2268
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@slonsk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslonsk/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/ oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej Nr 005178F w miejscowości Słońsk
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2085ef05-d8c4-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179160/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-09-13 Biuletyn Zamówień Publicznych
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13 22:56
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004998/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja dróg gminnych
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098379/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 2200000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja realizowana na działkach ewidencyjnych 492, 491/22, 491/102, 491/84, 491/66,
491/31, 490 obręb Słońsk
Planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy i ma na celu budowę drogi gminnej o długości
około 594 m.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są:
• rozbiórka ist., kolidujących elementów zagospodarowania pasa drogowego;
• wycinka kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia;
• zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie koryta pod projektowaną drogę, chodnik, zjazdy i
pozostałe zaprojektowane elementy;
• budowa kanału technologicznego;
• budowa oświetlenia drogowego wraz z pracami instalacyjnymi;
• wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika;
• wykonanie zaprojektowanych nawierzchni, w tym nawierzchni z „ekobruku”;
• regulacja bądź przebudowa istniejących nadziemnych elementów sieci towarzyszących;
• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego;
• wykonanie poboczy gruntowych oraz profilowanie skarp nasypu i wykopu;
• humusowanie i obsianie mieszanką traw przyległego terenu;
• prace wykończeniowe i porządkowe;
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, dokumentacja techniczna i STWiOR.
Szczegółowy zakres prac podano w dokumentacji oraz w kosztorysach.
Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom
poszczególnych SST.
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Ponadto na czas wykonywania robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany
zabezpieczyć teren robót, tj. dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181 z późn. zm.), oraz
przywrócić do stanu pierwotnego teren, po zakończeniu robót.
Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności:
a) Projekt Budowlany, branża drogowa i elektryczna
b) Projekt Stałej Organizacji Ruchu
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
d) Tabela Elementów Rozliczeniowych, Harmonogram rzeczowo-finansowy
e) Projekt umowy
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45314310-7 - Układanie kabli
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2070392,54 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2070392,54 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2070392,54 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech
Woiński

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4290029786
7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 45
7.3.4) Miejscowość: Krzeszyce
7.3.5) Kod pocztowy: 66-435
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2070392,54 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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