
Ogłoszenie nr 510238324-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.

Gmina Pysznica: Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Pysznica

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: 603507-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540218289-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr
24  , 37-403  Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail
zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.
Adres strony internetowej (url): www.pysznica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Pysznica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.III.271.10.2019

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:

Główne elementy zakresu zamówienia: 1) Remont drogi wewnętrznej w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Pysznica, działka nr ewid. 4887 obręb Pysznica, długość: 0,190 km. 2)
Remont drogi wewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastkowice, działka nr ewid.
3279 obręb Jastkowice, długość: 0,285 km. 3) Remont drogi wewnętrznej w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Olszowiec, działka nr ewid. 3769 obręb Pysznica, długość: 0,080 km. 4)
Remont drogi wewnętrznej w Pysznicy, działka nr ewid. 208 obręb Pysznica, długość: 0,260 km.
5) Remont drogi wewnętrznej w Pysznicy działka nr ewid. 199/2, 199/1 obręb Pysznica, długość:
0,425 km. 6) Remont drogi wewnętrznej w Jastkowicach dz. nr ewid. 4054, 4055/1 obręb
Jastkowice, długość: 1,500 km. Inwestycja polega na remoncie dróg wewnętrznych:·
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Profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem ·Podbudowa z kruszywa łamanego · Uzupełnienie
poboczy. Celem inwestycji jest:· Poprawa komfortu mieszkańców· Poprawa komunikacji na
istniejącym terenie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji
projektowej: przedmiarach robót i ogólnej charakterystyce robót stanowiących załączniki nr 9 i
10 do SIWZ. Lokalizacja robót: gmina Pysznica, miejscowości Pysznica i Jastkowice. W
przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej
załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie
wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że
posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte
materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również
wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt
prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu
budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na cenę. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30.000
do 5.548.000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233225-2

Dodatkowe kody CPV: 45233223-8, 45233220-7

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: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 126367.45
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANO-REMONTOWE Jan
Herdzik
Email wykonawcy: janherdzik@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wolności 63
Kod pocztowy: 37-403
Miejscowość: Pysznica
Kraj/woj.: podkarpackie

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 155431.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155431.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225297.56
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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