18.12.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510548219-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Gmina Brójce: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości
Bukowiec gm. Brójce, utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w Bukowcu oraz utwardzenie
pobocza w ciągu drogi gminnej nr 106915E w miejscowości Bukowiec.
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: 613352-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brójce, Krajowy numer identyfikacyjny 47205775000000, ul. - -, 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 295 01 11,
e-mail piotr.staszek@brojce.pl, faks 42 295 01 33.
Adres strony internetowej (url): http://bip.brojce.pl/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec gm. Brójce, utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w
Bukowcu oraz utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 106915E w miejscowości Bukowiec.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.12.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na odtworzeniu pobocza z tłucznia
kamiennego w miejscowości Bukowiec gmina Brójce. Zakres inwestycji polega na odtworzeniu pobocza z tłucznia kamiennego, zniszczonego
podczas prac budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i nakładki asfaltowej, w pasie dróg: - drogi powiatowej nr 2923E
(ulice Dolna i Górna), działki nr ew. 221/1 i 220/2, - drogi gminnej nr 106915E (ul. Dolna), działka 221/2, obręb 02Bukowiec, gmina Brójce,
oraz pobocza z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2923E na szerokości działki nr 390 i przed budynkiem OSP w
Bukowcu, i obejmuje: - prace pomiarowe; - rozebranie zniszczonej nawierzchni z kostki w pasie drogi powiatowej na szerokości działki nr 390
w Bukowcu; -rozebranie zniszczonej nawierzchni z kostki przed budynkiem OSP w Bukowcu; - roboty ziemne; -wykonanie podbudowy pod
nową kostkę w nawiązaniu do nowej niwelety drogi; - ułożenie krawężnika drogowego na ławie betonowej: - ułożenie nowej nawierzchni z
kostki betonowej, typu podwójne T grubości8 cm; - mechaniczne ścinanie pobocza na szer. 1 m; - umocnienie pobocza w pasie drogi
powiatowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średnio 8 cm na szer. 0,75 m na długości 1920,00 m x2 = 3840,00 mb; umocnienie pobocza w pasie drogi gminnej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. średnio 8 cm na szer. 0,75 m na długości
1160,00 m x 2 = 2320,00 mb; - uporządkowanie terenu. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie: - Zaświadczenia o braku
sprzeciwu na zamiar wykonywania robót budowlanych znak BiGN.6743.Z52.2018.J.K. z dnia 03.10.2018 r. wydanego przez Starostwo Powiatu
Łódzkiego Wschodniego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
umieszczonej na stronie BIP Zamawiającego, tj.http://bip.brojce.pl/
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233280-5

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cbe35f85-51ae-4a48-a413-2daaf6514a61
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nie
Nazwa wykonawcy: INSTYLE Dorota Danielczyk
Email wykonawcy: wojciechdanielczyk@interia.eu
Adres pocztowy: Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77
Kod pocztowy: 95-020
Miejscowość: Andrespol
Kraj/woj.: łódzkie
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 156722.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156722.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296430.00
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: 0%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
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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Drukuj
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