
Ogłoszenie nr 510176178-N-2020 z dnia 14-09-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: „Przebudowa drogi gminnej nr
656011Z w Drawnie- ul. Zdrojowej i ul. Saperów”

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: 556886-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 drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie- ul. Zdrojowej i ul. Saperów”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.06.2020.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:

1.Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa dwóch odcinków
jezdni ulicy Zdrojowej oraz cztery odcinki jezdni ulicy Saperów wraz z montażem oznakowania
drogowego na przedmiotowych ulicach zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu
drogowego (załącznik nr 6 do SIWZ). UWAGA: Projekt Budowlano-Wykonawczy, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt Stałej Organizacji Ruchu
Drogowego sporządzone są dla czterech ulic. Przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego jest przebudowa dwóch ulic: Zdrojowej i Saperów, w związku z czym opis
dotyczący ulic Piaskowej i Potokowej nie należy uwzględniać w ofercie ponieważ były już
przedmiotem postępowania przetargowego i zostały wykonane. 2.Określenie przedmiotu oraz
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wielkości lub zakresu zamówienia. 2.1 W ramach inwestycji przebudowie ulegną również
skrzyżowania i wjazdy oraz nastąpi budowa chodników, miejsc postojowych i ciągów pieszo-
jezdnych, a także wykonane zostanie urządzenie terenów zieleni. 2.2 Całość inwestycji
zlokalizowana zostanie na działkach nr 1/7, 404, 432, 444, 455, 506/1, obręb 0006 m. Drawno,
gm. Drawno. 2.3 Planowana przebudowa odcinków jezdni ulic zapewni poprawę warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowych odcinkach
dróg.Szerokości projektowanych odcinków jezdni na ulicy Saperów i Zdrojowej wyniesie 5,0 m
(z miejscowymi poszerzeniami, m.in. na łukach i pomiędzy nimi). 2.4 W miejscach gdzie ulice
posiadać będą jezdnie o szerokości 5,00 m i w ciągu których nie będą zlokalizowane chodniki,
przewiduje się je przebudować na odcinki o charakterze pieszo-jezdni. Powierzchnia
przebudowywanej jezdni na poszczególnych odcinkach ulic wyniesie: - ulicy Zdrojowej, odc. 1 –
ok. 2880 m2, - ulicy Zdrojowej, odc. 2 – ok. 350 m2, - ulicy Saperów, odc. 1 – ok. 1010 m2, -
ulicy Saperów, odc. 2 – ok. 670 m2, - ulicy Saperów, odc. 3 – ok. 465 m2, - ulicy Saperów, odc.
4 – ok. 430 m2, Całkowita powierzchnia przebudowywanych jezdni ulicy Zdrojowej i ulicy
Saperów wyniesie ok. 5805 m2. 2.5 Chodniki przewiduje się zlokalizować w miejscach gdzie
szerokości pasa drogowego pozwalają na jego umiejscowienie tj. na ulicy Zdrojowej (odcinek 1 i
2), zależnie od warunków terenowych przewiduje się zlokalizowanie chodnika o szerokości
nominalnej 2,00 m. Dodatkowo na połączeniu chodnika i istniejących furtek oraz furtek i jezdni
przewiduje się wykonać dojścia o konstrukcji analogicznej jak dla chodników. Powierzchnia
budowanych chodników z podziałem na ulice i odcinki przedstawia się następująco: - ulica
Zdrojowa, odc. 1 – ok. 710 m2, - ulica Zdrojowa, odc. 2 – ok. 150 m2, - ulica Saperów, odc. 2 –
ok. 30 m2, Sumaryczna powierzchnia budowanych chodników i opasek na ulicy Zdrojowej i
Saperów – dojście do budynku wyniesie ok. 890 m2. 2.6 W ciągu odcinka 2 ulicy Zdrojowej
przewiduje się zlokalizowanie placów w kształcie prostokąta. Place w ciągu ulicy Zdrojowej,
posiadać będą wymiary 6 x 2,5 m- 2 szt. oraz jeden plac o wymiarach 18 x 2,5 m.
Wysokościowo place zostały dostosowane do korony drogi. Powierzchnia miejsc postojowych
wynosić będzie ok. 75 m2. 2.7 Wszelkie niewykorzystane tereny w obrębie zakresu opracowania
planuje się zagospodarować w postaci użytków zielonych (rozplantowanie min. 10 cm
czarnoziemu i obsianie mieszanką traw). Powierzchnia projektowanych użytków zielonych w
pasie drogowym ulicy Zdrojowej i Saperów wynosić będzie ok. 3100 m2. 3.Szczegółowy zakres
robót określają dokumentacja projektowa (według załącznika nr 3), Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (według załącznika nr 4), projekt organizacji ruchu
drogowego (załącznik nr 6). Przedmiar robót (załącznik nr 5) stanowi jedynie dokument
poglądowy. 4.W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg
następującej hierarchii dokumentów: 1)projekt budowlano-wykonawczy, 2)specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3)projekt organizacji ruchu drogowego,
4)przedmiar robót- jako dokument poglądowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1239717.76
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: 1
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 8
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 1286823.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1242300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1749740.14
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
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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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