
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 158410004

1.5.8.) Numer faksu: +48 158410017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pysznica.bip.gmina.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa (budowa 23 miejsc postojowych, odwodnienie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1bd226b-8ae6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051538/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 14:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003774/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi w Pysznicy, ul. Sportowa – miejsca postojowe i odwodnienie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020699/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.III.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres dokumentacji obejmuje budowę 21 miejsc postojowych, plus 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych, remont istniejącego chodnika i nawierzchni drogi, wykonanie odwodnienia
oraz zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.Miejsca parkingowe o
nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm – 21 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 2 szt. miejsca
postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej gr. 8cm o wymiarach 3,6 x 5,0m.
Nawierzchnia miejsc parkingowych zostanie obramowana krawężnikiem 15x30cm na ławie
betonowej z oporem. W miejscu połączenia miejsc parkingowych z istniejącą drogą (ul.
Sportowa) należy zastosować krawężnik „zatopiony”.Istniejący chodnik zostanie
wyremontowany poprzez wymianę konstrukcji wraz z kostką betonową o gr. 6cm. Nawierzchnia
chodnika zostanie obramowana obrzeżem betonowym 8x30cm i krawężnikiem 15x30cm na
ławie betonowej z oporem.Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej (ul. Sportowa) zostanie
częściowo wyprofilowana poprzez sfrezowanie planimetryczne i wykonanie nowej nawierzchnia
z betonu asfaltowego. Zostanie wykonane oznakowanie pionowe.Przewiduje się odwodnienie
miejsc parkingowych, jezdni ul. Sportowej oraz chodnika poprzez nadanie powierzchniom
utwardzonym, odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z odprowadzeniem wody
poprzez 4 szt. wpustów ulicznych i za pomocą przykanalików do studni chłonnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244365,69

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399000,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244365,69

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp.
z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008032442

7.3.3) Ulica: ul. Rzeszowska 101

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Województwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244365,69

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
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