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Ogloszenie nr 100909 - 2017 z dnia 2017-06-27 r.

Zak r oczym : Rem ont naw ier zchni ul. Odpadk i w Zakr oczym iu
OGLOSZENI E O UDZI ELENI U ZAMÓWI ENI A Zamieszczanie ogl oszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dot yczy: zamówienia publicznego
Zamów ienie dot yczy proj ekt u lub program u w spól finansow anego ze srodków Unii
Europej sk iej
nie
Nazw a pr oj ekt u lub pr ogram u
Zamów ienie byl o przedm iotem ogl oszenia w Biuletynie Zam ów ien Publicznych: tak
Numer ogloszenia: 506594-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zost alo zam ieszczone w Biulet ynie Zam ów ien Publicznych:
nie

SEKCJA I : ZAMAW I AJACY
Post epow anie zost alo przeprow adzone przez cent ralnego zam aw iaj acego
nie
Post epow anie zost alo przeprow adzone przez podm iot , k tórem u zam aw iaj acy
pow ierzyl / pow ier zyli przeprow adzenie post epow ania
nie
Post epow anie zost alo przeprow adzone w spólnie przez zam aw iaj acych
nie
Post epow anie zost alo przeprow adzone w spólnie z zam aw iaj acym i z innych panst w
czlonk ow skich Unii Europej sk iej
nie
W pr zypadku przeprow adzania post epow ania w spólnie z zam aw iaj acymi z innych panst w
czlonk ow skich Unii Europej sk iej – m aj ace zastosow anie k raj ow e praw o zam ów ien
publicznych::
I nform acj e dodatk ow e:
I . 1) NAZWA I ADRES: Urzad Gminy Zakroczym, krajowy numer identyfikacyjny 013270399, ul. ul.
Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, panstwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 112 02 57, faks 22
785 32 24, e-mail lmilewska@zakroczym.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.zakroczym.pl
I . 2) RODZAJ ZAMAWI AJACEGO:
Administracja samorzadowa
I .3) WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A (j ezeli dot yczy) :
Podzial obowiazków miedzy zamawiajacymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej (jezeli zamówienie zostalo udzielone przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez kazdego z zamawiajacych,
jezeli zamówienie zostalo udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajacych w sekcji I
nalezy wskazac który z zamawiajacych zawarl umowe):

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓW I ENI A
I I .1) Nazw a nadana zam ów ieniu przez zam aw iaj acego:
Remont nawierzchni ul. Odpadki w Zakroczymiu
Num er referencyjny (j ezeli dot yczy) :
I I .2) Rodzaj zam ów ienia:
Roboty budowlane
I I .3) Krótk i opis przedm iot u zam ów ienia ( w ielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw , usl ug
lub robót budow lanych lub okreslenie zapotrzebow ania i w ym agan ) a w przypadku
part nerst w a innow acyj nego - okreslenie zapot rzebow ania na innow acyjny produkt ,
usluge lub robot y budow lane:
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1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Odpadki w Zakroczymiu (calkowita
dlugosc drogi do wykonania remontu nawierzchni wynosi 425 m). Szkic odcinka ww. drogi na
którym maja zostac wykonane roboty budowlane stanowi zalacznik nr 13 do SIWZ 2. Zakres robót
okreslaja: Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3. Rodzaj robót:
W ramach przedmiotowego zadania do wykonania sa roboty branzy drogowej. Zakres robót
obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe, b) scinanie poboczy, c) roboty
rozbiórkowe, 2) Wykonanie korytowania pod remontowane konstrukcje i zjazdy: a) mechaniczne
wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i zjazdów, b) mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, 3) Wykonanie podbudowy: a)
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm, b)
nawierzchnia zjazdów z tlucznia kamiennego – warstwa górna z tlucznia 0/16 mm, 4) Remont
nawierzchni jezdni: a) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum), b)
skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 5 cm, AC11S dla KR 1-2, 5)
Roboty wykonczeniowe: a) wykonanie poboczy tluczniowych frakcji 0/31,5 mm, 4. Zakres robót:
Zakres robót zostal okreslony w przedmiarze robót. 5. Roboty budowlane nalezy prowadzic
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. 6. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby,
dostarczone przez Wykonawce musza posiadac niezbedne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
7. Wykonawca winien oznakowac i zabezpieczyc teren robót. 8. Zamawiajacy zaleca, aby
Wykonawca zapoznal sie z terenem realizacji prac i pozyskal dla siebie oraz na swoja
odpowiedzialnosc i ryzyko wszelkie informacje, które moga byc niezbedne w przygotowaniu oferty
i do wyceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwosc roszczen z tytulu niedoszacowania, pominiecia lub
braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 9. Po zakonczeniu robót nalezy wykonac
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna, zas obiekty lub elementy obiektów budowlanych
ulegajace zakryciu, wymagaja wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. 10.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w dniu zgloszenia robót do odbioru dokumentacje
powykonawcza, zawierajaca: 1) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza; 2) atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci zastosowanych materialów.
I I .4) I nform acj a o czesciach zam ów ienia:
Zam ów ienie podzielone jest na czesci:
Nie
II.5) Glówny Kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV: 45233330-1, 45223222-1, 45454100-5

SEKCJA I I I : PROCEDURA
I I I .1) TRYB UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A
Przetarg nieograniczony
I I I .2) Ogloszenie dot yczy zakonczenia dynam icznego syst em u zakupów
I I I .3) I nform acj e dodatk ow e:

SEKCJA I V: UDZI ELENI E ZAMÓW I ENI A
Postepowanie/czesc zostalo uniewaznione nie
Nalezy podac podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:
I V.1) DATA UDZI ELENI A ZAMÓW I ENI A: 26/06/2017
I V.2 Calkow it a w ar tosc zam ów ienia
Wartosc bez VAT
Walut a
I V.3) I NFORMACJE O OFERTACH
Liczba ot rzym anych ofert 2
w tym
Liczba ot rzym anych ofert od m al ych i srednich przedsiebiorst w : 1
Liczba ot rzym anych ofert od w ykonaw ców z innych panst w czlonkow skich Unii
Europej skiej : 0
Liczba ot rzym anych ofert od w ykonaw ców z panst w niebedacych czlonkam i Unii
Europej skiej : 0
liczba ofert otrzym anych droga elek tr oniczna: 0
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I V.4) LI CZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
I V.5) NAZW A I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZI ELONO ZAMÓWI ENI A
Zamówienie zostalo udzielone wykonawcom wspólnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie
Przedsiebiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" Pawel Piotrowski Zygmunt
Piotrowski Spólka Jawna, , ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230, Kobylka, kraj/woj.
mazowieckie
Wykonawca jest malym/srednim przedsiebiorca: tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy panstwa:
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego czlonkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy panstwa:
I V.6) I NFORMACJA O CENI E WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ZSZA I NAJWYZSZA CENA/ KOSZTEM
Cena w ybranej of ert y/ w art osc um ow y 115194.00
Ofert a z naj nizsza cena/ koszt em 115194.00
> Oferta z naj w yzsza cena/ k osztem 183749.02
W alut a: PLN
I V.7) I nform acj e na t em at podw ykonaw st w a
W yk onaw ca przew iduj e pow ierzenie w ykonania czesci zam ów ienia
podw ykonaw cy/ podw ykonaw com
W art osc lub procent ow a czesc zam ów ienia, j aka zost anie pow ierzona
podw ykonaw cy lub podw ykonaw com :
I V.8) I nform acj e dodatk ow e:

I V.9) UZASADNI ENI E UDZI ELENI A ZAMÓWI ENI A W TRYBI E NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENI A, ZAMÓWI ENI A Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANI A O CENE
I V.9.1) Podst aw a praw na
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
I V.9.2) Uzasadnienia w yboru t rybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

3z3

27.06.2017, 08:57

