Ogłoszenie nr 74559 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Opatówek: Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul.Kaliska w miejscowości Szałe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 45139-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac
Wolności 14, 62860 Opatówek, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks
627 618 017, e-mail przetargi@opatowek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul.Kaliska w miejscowości Szałe
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Zp.In.271.3.2017
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:
Zakres robót: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1.Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem najniższych punktów istniejącej

niwelety wykonane przez uprawnionego geodetę - 4,100 km, 2. Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 14
szt., 3. Rozebranie chodników z masy mineralno -bitumicznej i wylewek betonowych- 1980,00 m2, 4.
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej- 1600,00 m, 5. Rozebranie ław
krawężnikowych z betonu - 96,00 m2, 6. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.
6-10cm - 8200,00 m, 7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 20km - 610,00 m3, 8.Remont chodnika z kostki
brukowej betonowej -20% nowego materiału - 600,00 m2. 2. KOLIZJE 8. Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodociągowych - 86 szt. 9. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 26 szt. 10.
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 7 szt. 11. Regulacja pionowa studzienek dla
studzienek telefonicznych - 16 szt. 3. ROBOTY ZIEMNE 12. Koryto o gł. 16 cm w gruncie kat. III na całej
szerokości chodników -3830,00 m2, 13, Koryto o gł. 41 cm w gruncie kat. III na całej zjazdów - 1788.00 m2,
14. Koryto o gł. 46 cm w gruncie kat. III na całej zatok autobusowych - 3140,00 m2, 15. Koryto o gł. 25 cm
w gruncie kat. III na całej szer. ścieżki rowerowej oraz pod ściek - 9020,00 m2, 16. Rowki pod krawężniki i
ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 3970,00 mb, 17. Rowki pod obrzeża o wym.
20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 4760,00 m, 18. Odmulenie rowów z namułu o grub. 50 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu - 3200,00 m, 4. ODWODNIENIE DROGI 19. Wykonanie sączków
odwadniających z rur drenarskich fi 100 w filtrem z włókna kokosowegolub geowłókniny - 3000,00 m, 20.
Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm - 150,00 m, 21. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. 54,00 m3, 22. Studzienki ściekowe uliczne krawężnikowe o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu - 42 szt., 5.
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 23.Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - m 3170,00 m, 24. Krawężniki betonowe wystające o wym. 12x25
cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - 800,00 m, 25. Obrzeża betonowe o
wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 6600,00 m, 6. ŚCIEK 26. Ława
pod ściek z betonu C8/10 (0,03m3) - 328,00 m3, 27.Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w
dwóch rzędach na podsypce cem -piaskowej o gr. 3cm - 4100,00 m, 7. CHODNIK I PERONY 28.
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV 3830,00 m2, 29. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3830,00 m2,
30. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowopiaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 2681,00 m2, 31.Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 6 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane
piaskiem - 1149,00 m2, 8. ŚCIEŻKA ROWEROWA 32. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 7995,00 m2, 33. Warstwa odcinająca zagęszczana
mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 7995,00 m2, 34. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 7995,00 m2, 35.Nawierzchnie z mieszanek mineralnoasfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami
samowyład. 5-10 t - 6970,00 m2, 9. ZJAZDY 36. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I- V - 360,00 m2, 37. Warstwa odcinająca zagęszczana
mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 360,00 m2, 38. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 360,00 m2, 39. Zjazdy z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem 180,00 m2, 40. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem - 180,00 m2, 10. ZATOKI AUTOBUSOWE,
PLACE MANEWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE I SKRZYŻOWANIA 41. Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 3140,00 m2, 42. Warstwa
odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 3140,00 m2, 43. Dolna warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 3140,00 m2, 44.
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 3140,00 m2, 45. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po
zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 3140,00 m2, 46. Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-asfaltowych - 3140,00 m2, 11. JEZDNIA 47. Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej na głęb 0-4 cm z wywozem materiału do 1 km ( 30% powierzchni) - 7380,00 m2,
48. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową dla KR2, transport
mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 , śr. gr. 3 cm - 1800 t, 49. Mechaniczne oczyszczenie
istniejącej jezdni - 24900 m2, 50. Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3
kg/m2 - 49800,00 m2, 51. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy
ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki - 24900,00 m2, 12.OZNAKOWANIE 52.Oznakowanie
poziome jezdni farbą chlorokauczukową - oś jezdni , przejścia dla pieszych, skrzyżowania , linia

krawędziowa oddzielająca jezdnię od ścieżki rowerowej, - 1138,00 m2, 53. Pionowe znaki drogowe - znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 29 szt. 54. Słupki do znaków drogowych
z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3
betonu - 29 szt. 55. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi typu "kocie
oczka"- 200 szt. 56. Przebudowa systemu aktywnej informacji wizualnej wraz z oświetleniem przejścia dla
pieszych zasilanych baterią słoneczna - 1 szt. 57. Znaki D-6 fluorescencyjne - 6 szt. 13. BARIERY
OCHRONNE 58. Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o masie 39.0 kg/m + zakończenia barier.
Rozstaw słupków co 2m. - 150,00 m, 59. Poręcze ochronne typ U11a - 100,00 m, 14. ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE 60. Formowanie poboczy z gruntu - 4100,00 mb, 61. Plantowanie (obrobienie na
czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią -2250,00 m2, 62.Inwentaryzacja
powykonawcza - 1 kpl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2156758.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
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
SIDROG Sp. z o.o., sidrog@sidrog.pl, Domaniew 9, 98-235, Błaszki, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2900667.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2900667.80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3147739.47

Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom Tak
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

