
Ogłoszenie nr 510095012-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: "Odnowienie ciągu
komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie- przetarg II"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020- Projekt nr
RPZP.09.03.00-32-0071/18 pn.:"Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni
publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych- etap I"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532804-N-2019

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:
"Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie- przetarg II"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.12.2019.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: wykonanie przebudowy istniejącej
nawierzchni jezdni, w części bitumicznej, brukowej oraz gruntowej na nawierzchnię bitumiczną
oraz tłuczniową; wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych, wymianę krawężnika
betonowego, przebudowę nawierzchni chodników, wykonanie powierzchniowego odwodnienia
terenu, wkomponowanie w ciągu drogi obiektów małej architektury oraz tablic informacyjnych
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dot. Alei Kasztanowej. 2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Roboty
obejmują w szczególności: - wykonanie remontu nawierzchni wraz z wprowadzeniem
niewielkich korekt spadków poprzecznych oraz podłużnych, remontu chodników, montaż
krawężników i obrzeży oraz elementów małej architektury; - wykonanie miejscowego
frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, - korytowanie oraz profilowanie istniejącej drogi
gruntowej oraz wykonanie wszelkich robot towarzyszących, - wykonanie przebudowy
(wymiany) krawężnika betonowego – krawężnik o wymiarach 30x15x100 cm. Rozebranie
istniejącego krawężnika wraz z ławą betonową oraz wbudowanie nowego krawężnika
betonowego na ławie betonowego C12/15 z oporem; - wykonanie przebudowy zjazdów z drogi
gminnej do posesji. Rozebranie istniejących zjazdów oraz wykonanie przebudowy wraz z
wymianą nawierzchni na kostkę betonową grubości 8,0 cm. Pomiędzy nawierzchnią
przeznaczoną do ruchu pojazdów kołowych z nawierzchnią zjazdu należy zastosować krawężnik
najazdowy o wymiarach 22x15x100 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów: • Warstwa ścieralna
– kostka betonowa grubości 8,0 cm, • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie grubości po zagęszczeniu 15,0 cm, • Warstwa odsączająca (nasyp) z piasku
zasypowego grubość po zagęszczeniu 10,0 cm. - budowa chodnika o szerokości 2,0 metra z
kostki betonowej grubości 8,0 cm ograniczonego obrzeżem betonowym posadowionego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 15,0 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: •
Warstwa ścieralna – kostka betonowa grubości 8,0 cm, • Podsypkę cementowo-piaskowej 1:4 o
grubości 15,0 cm, -utwardzenie pobocza gruntowego kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie 0-31,5 mm. Konstrukcja wzmocnienia pobocza: • Nawierzchnia z kruszywa
łamanego stab. mechanicznie gr. 10,0 cm, • Warstwy odsączającej z piasku lub pospółki gr. 15
cm, • Nasypu o właściwościach odsączających z piasku lub pospółki, gr. koniecznej do
zachowania zaprojektowanej niwelety; - wbudowanie nowych warstw bitumicznych.
Konstrukcja jezdni: • Warstwa ścieralna – AC11S o gr. 3,0 - 4,0 cm • Warstwa wiążąca –
AC16W o gr. średnio 4,0 (3,0 – 14,0 cm), - wykonanie robót towarzyszących, - montaż
elementów małej architektury, - wykonanie prac porządkowych. Po zdjęciu humusu oraz
wykonaniu wykopów należy dogęścić podłoże do Is≥1,00. Nasypy należy wykonać z piasku
zasypowego o wskaźniku piaskowym Wp>35. Pobocza oraz skarpy należy humusować oraz
obsiać trawą. Na obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie techniczne– przy wykonywaniu
wykopów należy dokonać odkrywek i inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia. 3.Szczegółowy
zakres robót określają dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót budowlanych (wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ) oraz przedmiar robót (wg załącznika nr 5
do SIWZ).

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d33f6d98-955e-4dbf-b270-9ea7...

2 z 4 15.05.2019, 13:57



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 498854.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: REBUDROG SPÓŁKA Z.O.O
Email wykonawcy: rebudrog@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: Rębusz, 73-240 Bierzwnik
Kod pocztowy: 73-240
Miejscowość: Rębusz
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 669906.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 669906.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 688720.05
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
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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