
Ogłoszenie nr 510056341-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie: "Przebudowa drogi nr 656009Z w
Drawnie" (odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A- ul. Pomorska)

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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507837-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540017337-N-2019

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 nr 656009Z w Drawnie" (odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A- ul.
Pomorska)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIOŚ.271.04.2019.GW

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 drogi nr 656009Z w
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Drawnie, /odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A ul. Pomorska/ w Drawnie. Inwestycja
zlokalizowana będzie na działce nr 66, obr. Drawno. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub
zakresu zamówienia: Roboty obejmują w szczególności: - roboty przygotowawcze; - podbudowy; -
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej; - elementy ulic; - roboty wykończeniowe; - geodezyjne
wytyczenie. 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). 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)przedmiary
robót. 5. Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić
mieszkańcom dojazdy, do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi domów. 6. Roboty
budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej
dokumentacji projektowej przez LANDPROJEKT Biuro Projektowo - Budowlano – Inwestycyjne,
ul. Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 Szczecin. 7. Wszystkie znaki towarowe w tym nazwy
producentów, użyte w siwz i w załączonych do siwz materiałach i załącznikach są przykładowe i
mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający
dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku użycia znaku towarowego w
załącznikach do SIWZ. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne będzie musiał udowodnić
równoważność oferowanego rozwiązania. Za rozwiązania równoważne zamawiający uzna takie,
które będą spełniały wymagania dokumentacji projektowej i STWIORB oraz zapewnią osiągnięcie
założonego w SIWZ i załącznikach efektu inwestycyjnego w zakresie jakości, trwałości i
funkcjonalności oraz będą zgodne z normami wskazanymi w dokumentacji projektowej i STWIORB
lub normami równoważnymi. W razie wątpliwości, co do równoważności zastosowanych przez
wykonawcę rozwiązań zamawiający może powołać w tym zakresie biegłego. Zastosowanie
rozwiązań równoważnych wymaga ich pisemnej akceptacji przed rozpoczęciem wykonywania
przedmiotu zamówienia z ich wykorzystaniem.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233142-6

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: 21/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145019.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
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w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
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: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Marek Leśniak
Email wykonawcy: prizieleniewo@gmail.com
Adres pocztowy: Zieleniewo 71, 73-240 Bierzwnik
Kod pocztowy: 73-240
Miejscowość: Zieleniewo 71
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 149348.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149348.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 297999.48
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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