
Ogłoszenie nr 510177313-N-2020 z dnia 15-09-2020 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: „Przebudowa i budowa drogi
gminnej Drawno-Zdanów – ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do 0+460,00”.

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: 548131-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 i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów – ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do
0+460,00”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.04.2020.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 i budowa drogi
gminnej Drawno-Zdanów – ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do 0+460,00. UWAGA: Projekt
Budowlano-Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz Projekt Stałej Organizacji Ruchu Drogowego sporządzone zostały dla całego odcinka 3,6
km drogi. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest przebudowa odcinka 0,460
km. w ciągu ulicy Leśników – do granicy obrębu Drawna, jako I etap inwestycji. 2.Określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach rozbudowy odcinka drogi
gminnej nr 655006Z (jako I etap inwestycji, do granicy obrębu Drawno) przewiduje się
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wykonanie na długości 460 metrów nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
asfaltowych. Jezdnia odcinka na ul. Leśników o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
posiadać będzie nominalną szerokość wynoszącą 5,50 m (z poszerzeniem na łukach).
Konstrukcje jezdni przewiduje się obramować obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokościach 0,75 m. W związku z powyższym przewiduje się roboty rozbiórkowe polegające
na usunięciu istniejących warstw bitumicznych (gr. 3 - 5 cm) oraz podbudowy z tłucznia
kamiennego (pow. ok. 2340 m2). Rozbiórce podlegać będzie również odcinek chodnika o
nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych (pow. ok. 470 m2) oraz nawierzchnie zjazdów z
kostki betonowej (pow. ok. 200 m2) i płyt betonowych (pow. ok. 22 m2). Usunięciu podlegać
będą także istniejące opory w postaci krawężników (dł. ok. 245 mb) i obrzeży (dł. ok. 500 mb).
W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew oraz młodych drzew i krzewów, wykonanie
(przebudowę) chodnika który na początkowym odcinku (do km 0+122,74) usytuowany będzie
po lewej stronie jezdni natomiast na dalszym (do km 0+351,51) będzie odsunięty. Szerokość
chodnika przy jezdni wynosić będzie 2 m (2,15 m łącznie z krawężnikiem) natomiast chodnika
odsuniętego wynosić będzie 1,50 m. W ciągu ulicy Leśników przewiduje się budowę miejsc
postojowych. Miejsca postojowe planuje się usytuować po prawej stronie ulicy Leśników, w
czterech zgrupowaniach, od km 0+264,35 do km 0+390,72. Pierwsze zgrupowanie miejsc
postojowych składać się będzie z 4 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m. Drugie
zgrupowanie składać się będzie z 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m. Trzecie
zgrupowanie składać się będzie z 5 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m
natomiast czwarte zgrupowanie składać się będzie z 10 stanowisk o wymiarach 2,50 x 4,50 m. W
ciągu odcinka przewiduje się także budowę i przebudowę 12 zjazdów. W ramach inwestycji
przewiduje się przebudowę odcinka drogi (nazwanego jako łącznik 1) zlokalizowanego w
obrębie Drawno i włączającego się do ulicy Leśników. Przebudowie podlegać będzie odcinek o
długości 80 m wraz z włączeniem do drogi gminnej. Docelowo jezdnia na tym odcinku posiadać
będzie szerokość 5,00 m i wykonana będzie z kostki betonowej. 3.Szczegółowy zakres robót
określają Projekt Budowlano-Wykonawczy (załącznik nr 3), Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 4), Projekt Stałej Organizacji Ruchu
Drogowego (załącznik nr 6) oraz przedmiar robót (załącznik nr 5).

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, 45111291-4, 45112710-5

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: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1045443.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
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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: BUDPAK Paweł Szubert
Email wykonawcy: budpak@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Podleśna 14 N, 73-110 Stargard
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
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 1014750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1014750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1547955.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

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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