
Ogłoszenie nr 510071292-N-2019 z dnia 11-04-2019 r.

Gmina Moskorzew: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 350015T
odcinków w km 1+262-2+262 oraz 0+000-0+570

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: 523677-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Moskorzew, Krajowy numer identyfikacyjny 15139897100000, ul. Moskorzew  42, 29-130 
Moskorzew, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-34 3542003, e-mail
ug.moskorzew@interia.pl, faks 0-34 3542033.
Adres strony internetowej (url): www.bip.moskorzew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 350015T odcinków w km
1+262-2+262 oraz 0+000-0+570

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKZ.271.1.1.2019

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) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewska Wola nr 3500315T odcinka w km
1+262-2+262 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Chlewska Wola Nr
350015T odcinka o długości 1000 mb. Istniejąca droga jest już mocno wyeksploatowana.
Podbudowa jest zdeformowana i występują koleiny. Podbudowę istniejąca wykorzysta się jako
dolną warstwę podbudowy pod nowo budowaną drogę, po drobnych korektach jej przebiegu.
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Projektuje się wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm i szer. 5m na
całym odcinku. Na wykonaną podbudowę zakłada się wykonanie warstwy wiążącej z asfalto –
betonu gr. 4 cm i szer. 4,2 m. Następnie wykonanie warstwy ścieralnej z asfalto - betonu gr. 4 cm i
szer. 4,0 m. Po wykonaniu robót bitumicznych , należy uzupełnić pobocza obustronnie na szer. 0,5
m i gr. 8 cm kruszywem łamanym (0-31,5 mm).; 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Chlewska Wola nr 3500315T odcinka w km 0+000-0+570 Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa drogi gminnej w m. Chlewska Wola Nr 350015T odcinka o długości 570 mb wraz z
rozjazdami. W celu obniżenia istniejących poboczy zakłada się początkowo ich ścinkę, aby można
było dokonać utwardzenia nowych poboczy po wykonaniu nowej nawierzchni. Po dokonaniu ścinki
poboczy projektuję się, wykonanie warstwy wiążącej na istniejącej już nawierzchni bitumicznej –
która jest mocno zdeformowana i posiada duże ubytki. Warstwa z masy asfalto – betonowej gr. 4
cm. i szer. 4,1 m plus rozjazdy istniejące w ciągu budowanej drogi. Po wykonaniu warstwy wiążącej
projektuję się wykonanie warstwy ścieralnej z asfalto – betonu gr. 4 cm i szer. 4,0 m. plus rozjazdy.
Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy uzupełnić obustronnie pobocza kruszywem
łamanym na śr. grubość 15 cm i szer. 0,5 m.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7

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: 11/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 364724.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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

Nazwa wykonawcy: Zaklad Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
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Email wykonawcy: biuro@dukt.info.pl
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: Polska

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 448611.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 488611.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 620488.26
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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a16206c8-719f-4172-b778-e322d...

3 z 3 2019.04.11, 10:26


