Ogłoszenie nr 2022/BZP 00294704/01 z dnia 2022-08-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015891
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Rynek 17
1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-352
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: (24) 252 25 87
1.5.8.) Numer faksu: (24) 252 25 87
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dabrowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dabrowice.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

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:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a44c8ea9-f149-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294704/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05 14:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057104/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liliopol
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:
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Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220574/01

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.271.01.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 102854E w miejscowości
Liliopol.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje działki o nr ewidencyjnych 26 i 46, obręb Liliopol-Łojewka, na odcinkach:
1) Odcinek od km 0+000 do km 0+930 (działka o nr ewidencyjnym 26) zakres robót obejmuje:
- poszerzenie jezdni w kilometrażu 0+000 – 0+770 do szerokości 3,5 m oraz wykonanie obustronnych poboczy asfaltowych
o szerokości 0,75 m, - w kilometrażu 0+770 – 0+930 projektuje się pełną konstrukcję drogi o szerokości 3,5m oraz
obustronne pobocza asfaltowe szerokości 0,75 m, - wykonanie konstrukcji poszerzenia oraz konstrukcji jezdni polega na
wykorytowaniu na założoną szerokość jedni oraz wykonanie 15 cm podbudowy ze stabilizacji Rm=2,5 MPa oraz 15 cm
warstwy kruszywa łamanego 0/31,5, a następnie pokrycie jej 3 cm warstwą asfaltową,- w kilometrażu 0+000 do 0+770 na
istniejącej nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m należy ułożyć siatkę z włókien szklanych 50/50 w celu wzmocnienia.
Następnie należy ułożyć na całości warstwę wyrównawczą/wiążącą z AC 11W o średniej grubości 4 cm oraz warstwę
ścieralną z AC 11S grub. 4 cm, - w km 0+305 należy wykonać wymiany przepustu na rurę 600 karbowaną
o sztywności SN 10. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Ścianki czołowe należy
przyjąć prefabrykowane.
2) Odcinek od km 0+000 do km 0+981 (działka o nr ewidencyjnym 46) zakres robót obejmuje:
- poszerzenie jezdni w kilometrażu 0+000 – 0+700 do szerokości 3,5 m oraz wykonanie obustronnych poboczy asfaltowych
o szerokości 0,75 m, - w kilometrażu 0+700 – 0+981 projektuje się pełną konstrukcję drogi o szerokości 3,5 m oraz
obustronne pobocza asfaltowe szerokości 0,75 m, - wykonanie konstrukcji poszerzenia oraz konstrukcji jezdni polega na
wykorytowaniu na założoną szerokość jezdni oraz wykonanie 15 cm podbudowy ze stabilizacji Rm=2,5 MPa oraz 15 cm
warstwy kruszywa łamanego 0/31,5, a następnie pokrycie jej 3 cm warstwą asfaltową, - w kilometrażu 0+000 do 0+700 na
istniejącej nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m należy ułożyć siatkę z włókien szklanych 50/50 w celu wzmocnienia.
Następnie należy ułożyć na całości warstwę wyrównawczą/wiążącą z AC 11W o średniej grubości 4 cm oraz warstwę
ścieralną z AC 11S grub. 4 cm, - w km 0+260 należy wykonać wymiany przepustu na rurę średnicy 600 karbowaną
o sztywności SN 10. Konstrukcje przepustów należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Ścianki czołowe należy
przyjąć prefabrykowane.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące
dokumenty:
1) Dokumentacja techniczna obejmująca projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiary robót
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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: 3
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
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: 1978469,93 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2110931,20 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1978469,93 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
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7752609569
7.3.3) Ulica: Kard. St. Wyszyńskiego 13
7.3.4) Miejscowość: Kutno
7.3.5) Kod pocztowy: 99-300
7.3.6.) Województwo: łódzkie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1978469,93 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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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