
Ogłoszenie nr 510196517-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: „Przebudowa nawierzchni dróg
wewnętrznych w Niemieńsku i Święciechowie oraz ciągu komunikacyjnego w Chomętowie”.

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: 579474-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, Krajowy numer identyfikacyjny
21096700100000, ul. ul. Kościelna  3, 73-220  Drawno, woj. zachodniopomorskie, państwo
Polska, tel. 957 682 031, e-mail gwisniowski@drawno.pl, faks 957 682 031.
Adres strony internetowej (url): www.drawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Niemieńsku i Święciechowie oraz ciągu
komunikacyjnego w Chomętowie”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.07.2020.MP

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:

Część I: Zadanie 1 - „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Niemieńsku Niniejsza
część obejmuje przebudowę jezdni, chodnika na drodze wewnętrznej w Niemieńsku. Całość
inwestycji zlokalizowana zostanie na działce nr 44 w obrębie miejscowości Niemieńsko, gm.
Drawno. JEZDNIA Projektowana przebudowa jezdni zapewni poprawę warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowym odcinku drogi.
Szerokości projektowanej pieszo-jezdni wynosić będzie 6,2 m. Jezdnia 4,2 m oraz wydzielony
innym kolorem pas po prawej stronie(w miejscu istniejącego chodnika) szerokości 2,0 m.
WJAZDY W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę 2 wjazdów i 2 wejść do posesji.
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w
Niemieńsku”

Wjazdy posiadają szerokość 5,5 m, wejścia do budynku ok 2 m. Wysokościowo wjazdy zostały
dostosowane do korony drogi oraz istniejących bram wjazdowych. Powierzchnia całkowita
terenów utwardzonych do przebudowy wynosić będzie ok 345 m2. Szczegółowy zakres robót
określają dokumentacja projektowa (według załącznika nr 3.1), Przedmiar robót (załącznik nr
4.1) stanowi jedynie dokument poglądowy. Część II: Zadanie 2 - „Przebudowa nawierzchni
drogi wewnętrznej w Święciechowie". Niniejsza część obejmuje przebudowę jezdni na drodze
wewnętrznej dojazdowej w Święciechowie. Całość inwestycji zlokalizowana zostanie na działce
nr 129/3 w obrębie miejscowości Święciechów, gm. Drawno. JEZDNIA Projektowana
przebudowa jezdni zapewni poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu
jazdy oraz dojścia do budynków mieszkalnych na przedmiotowym odcinku drogi. Szerokość
projektowanej pieszo-jezdni wynosić będzie ok 4,2 m. WJAZDY W ciągu projektowanej drogi
znajdują się 3 wjazdy na posesję. Wjazd odbywać się będzie z drogi bezpośrednio na posesję
poprzez wtopiony krawężnik najazdowy po obu stronach jezdni. Wysokościowo droga zostanie
dostosowane do istniejących bram wjazdowych. Powierzchnia całkowita terenów utwardzonych
do przebudowy wynosić będzie ok 300 m2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja
projektowa (według załącznika nr 3.2), Przedmiar robót (załącznik nr 4.2) stanowi jedynie
dokument poglądowy. Część III: Zadanie 3 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w
Chomętowie Niniejsza część obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego wraz z placem
manewrowym stanowiącego drogę wewnętrzną dojazdową w Chomętowie. Całość inwestycji
zlokalizowana zostanie na działce nr 1/5 w obrębie miejscowości Chomętowo, gm. Drawno.
JEZDNIA W skład zakresu projektowanych rozwiązań wchodzi przebudowa ciągu
komunikacyjnego na nawierzchnię z masy asfaltowej, o szerokości ok 4,0 m. na części
gruntowej o powierzchni 566 m2 oraz ok 7 m na części betonowej przy garażach o powierzchni
272,8 m2 wraz z placem manewrowym o powierzchni 193,7 m2. Długość przebudowywanego
odcinka komunikacyjnego to ok 156,8 mb. Całkowita powierzchnia przebudowywanych ciągów
komunikacyjnych wyniesie ok 1032,5 m2. Projektuje się również przebudowę odcinka
kanalizacji deszczowej na odcinku ok 103,6 m. Szczegółowy zakres robót określają
dokumentacja projektowa (według załącznika nr 3.3), Przedmiar robót (załącznik nr 4.3) stanowi
jedynie dokument poglądowy.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233120-6, 45232130-2

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: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 93957.41
Waluta PLN
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w
Święciechowie"

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
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: TOM-BRUK Tomasz Apoczkin
Email wykonawcy: tombruk1@onet.eu
Adres pocztowy: Sławęcin 8, 73-200 Choszczno
Kod pocztowy: 73-200
Miejscowość: Sławęcin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

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 77541.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77541.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116790.33
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86069.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w
Chomętowie”

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: Firma BRUKBED Radosław Kuczyński
Email wykonawcy: brukbed@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy
Kod pocztowy: 89-606
Miejscowość: Charzykowy
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 85269.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85269.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122857.63
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227973.15
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TOM-BRUK Tomasz Apoczkin
Email wykonawcy: tombruk1@onet.eu
Adres pocztowy: Sławęcin 8, 73-200 Choszczno
Kod pocztowy: 73-200
Miejscowość: Sławęcin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

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 207035.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207035.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289059.75
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.
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