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Ogłoszenie nr 510186344-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Gmina Łabiszyn: Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
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
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564285-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540141607-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, Krajowy numer identyﬁkacyjny 09235120000000, ul. pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (url): h p://www.bip.labiszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGM.272.10.2019
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 jest: Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn 2)Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi 130103C na długości 1384 m. położonej na działkach ewidencyjnych nr: 117, 141, 175 obręb Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn; szerokość jezdni 5.5 m z wyjątkiem lokalnego zwężenia jezdni do szerokości 5 m - wzdłuż trasy obustronne pobocza o szerokości 0,75m Konstrukcja dróg została zaprojektowana na obciążenie ruchem KR1. - w miejscu istniejącej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie
wykonana nakładka z betonu asfaltowego. - W miejscu gdzie istniejąca jezdnia wykonana jest z tłucznia zakłada się wbudowanie podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wbudowanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego. - W miejscu gdzie
istniejąca konstrukcja wykonana jest z płyt betonowych należy rozebrać nawierzchnie i należy wbudować podbudowę pomocniczą z tłucznia
betonowego, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego.
Zamawiający informuje, że przed realizacją inwestycji dokona przebudowy sieci energetycznej. W związku z powyższym zapisy w opisie
technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dotyczące ww. kolizji nie należy wliczać w cenę oferty. 3)Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został ujęty w: Załączniku nr 7 – opis techniczny Załączniku nr 8 – plan orientacyjny rys. 1.0 Załączniku nr 9 – plan zagospodarowania
terenu rys. 2.1 Załączniku nr 10 – plan zagospodarowania terenu rys. 2.2 Załączniku nr 11– plan zagospodarowania terenu rys. 2.3 Załączniku nr 12
– plan zagospodarowania terenu rys. 2.4 Załączniku nr 13 – przekrój konstrukcyjny rys. 3.0 Załączniku nr 14 – przekrój poprzeczny rys 4.1
Załączniku nr 15 – przekrój poprzeczny rys. 4.2 Załączniku nr 16 – proﬁl podłużny rys. 5.0 Załączniku nr 17 – tabela robót ziemnych Załączniku nr 18
– tabela proﬁlowania w km od 0+000 do 0+314 Załączniku nr 19 – tabela proﬁlowania w km od 1+000 do 1+375.64 Załączniku nr 20 – przedmiar 4)
Rękojmia. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy rękojmi, (zgodnie kodeksem cywilnym) na wykonane prace związane z przedmiotem
zamówienia. Rękojmia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie, wykonawca będzie zobligowany do określenia długości rękojmi w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 5) Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów
lub urządzeń nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania
stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe
i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach,
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stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

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
NAZWA: Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina
Łabiszyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 550937.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
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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: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dworcowa 12
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
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 772702.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 772702.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1050969.15
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.

