Ogłoszenie nr 500056808-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.
Gmina Opatówek: Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu w Opatówku ul.
Piaskowa.
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: 596478-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62860 Opatówek,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy cmentarzu w Opatówku ul. Piaskowa.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp.In.271.13.2017
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 obejmuje : 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drogi w terenie równinnym - 1 kpl. - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2. Roboty rozbiórkowe Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową - 10 m - Roboty
remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6 - 10 cm - 14 m 3. Studzienki ściekowe Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm - 12 m - Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i
syfonem - 4 kpl. 4. Remont odwodnienia drogi - Ława fundamentowa żwirowa pod rury PVC o średnicy 30 cm - 24
m3 - Odwodnienie z rur PEHD o średnicy 30 cm - 80 m - Studzienki rewizyjne - śr. 1000 mm gr. kat. IV - 4 szt. 5.
Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transp.
urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. ( 1840 m2x0,3 m ) - 552 m2 - Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.
I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku - 10 m3 6. Krawężniki - Krawężniki
betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - 152 m Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10 - 69
m - Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cem - piaskowej wraz z ławą betonową C8/10
- 45 m 7. Nawierzchnia - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr. kat. I-IV - 1888 m2 - Wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego na całej szerokości drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - 1888 m2 - Warstwa podbudowy z kruszywa
łamanego 0/31,5 lub 0/63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 1888 m2 - Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ( 70 %
powierzchni ) - 1321,6 m2 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - grafitowej,
układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ( 30 % powierzchni ) - 566,4 m2 8. Roboty
wykończeniowe - Plantowanie ( obrobienie na czysto ) poboczy i terenów zielonych w gruntach kat. I - III wraz z
uzupełnieniem ziemią i trawą - 238 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

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: 10/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 203229.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane Sebasian Piętka
Email wykonawcy: bedrog@o2.pl
Adres pocztowy: Koźminek, Smółki 1A
Kod pocztowy: 62-840
Miejscowość: Koźminek
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 257791.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 257791.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264291.08
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.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

