
Ogłoszenie nr 510279887-N-2019 z dnia 23-12-2019 r.

Gmina Jabłonka: Przebudowa drogi gminnej „Do Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 0+668,17 wraz z budową mostu do Sołtystwa w km od
0+441,65 do km 0+528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka

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: 612330-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468.
Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej „Do Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 0+668,17 wraz z budową mostu do Sołtystwa w km od 0+441,65 do km
0+528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka
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Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RINT.271.37.2019

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 zamówienia są roboty w zakresie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej „Do Sołtystwa” w km od 0+528,65 do km 0+668,17 wraz
z budową mostu do Sołtystwa w km od 0+441,65 do km 0+528,65 w miejscowości Orawka, Gmina Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami. 2. Zakres robót,
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: Odcinek I w km od
0+000 - 0+441,65 / 441,65mb/ - zrealizowany w 2018 r Odcinek II w km 0+528,65 - 0+668,17 - istniejąca droga gruntowa - przebudowa
nawierzchni istniejącej drogi gruntowej do szerokość jezdni wykonanej z betonu asfaltowego -3,50 m - utwardzenie poboczy drogi kruszywem
łamanym 0 -31,5 mm - na szerokości 2*1,0m Projektowana konstrukcja nawierzchni: -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
-warstwy jezdni - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm -wykonanie podbudowy, kruszywo naturalne 0-63 mm - gr. 43 cm
+kruszywo łamane 0-31,5 mm - gr. 7 cm Łączna długość odcinka przebudowywanej drogi : 139,52 mb, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza - 2*1,0m,
-most o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej wspartej na żelbetowych przyczółkach posadowionych bezpośrednio; -zabezpieczenia mostu z
narzutu kamiennego; -przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z odtworzeniem lewostronnego rowu przydrożnego , w tym wykonanie nawierzchni
asfaltowych, podbudów z kruszyw, roboty ziemne(wykopy, nasypy), itp; przebudowa dwóch zjazdów indywidualnych; -wykonanie wszelkich
niezbędnych czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy aby uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument
pozwalający na użytkowanie obiektów objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego Szczegółowy zakres
prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki
do niniejszej SIWZ. 4. CPV Główny przedmiot: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 44212100-0 Mosty 45233140-2
Roboty drogowe 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 11 do SIWZ Dokumentacja techniczna –
projektowa Załącznik Nr 12 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 13 do SIWZ Przedmiary
Przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał
pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.) 6. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co
najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma
maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45221111-3

Dodatkowe kody CPV: 44212100-0, 45233140-2
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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: 19/12/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 1158348.28
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: pRZEDSIĘBIORSTWO rOBÓT bUDOWLANYCH DROBUD SP. ZO.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. SIENKIEWICZA 103
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: ŻYWIEC
Kraj/woj.: śląskie
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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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1291500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1291500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4183454.25
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 CEN Ę

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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