
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

SR.272.rb.26.2022.RG „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino – I etap na dł. ok
600 m”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

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:
SR.272.rb.26.2022.RG „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino – I etap na dł.
ok 600 m”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3955e4d5-074d-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00315784/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-23 11:14

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001165/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 SR.272.rb.06.2022.RG Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej- I
etap 600 m.

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00315784/01 z dnia 2022-08-23

2022-08-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00266158/01

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: SR.272.rb.26.2022.RG

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w
miejscowości Marzęcino – I etap na dł. ⁓ 600 m”.
2. Załączony Projekt techniczny ma większy zakres niż prace objęte przedmiotem zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) lokalizacja:
Inwestycja znajduje się na terenie Powiatu nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna: 221002_5
Nowy Dwór Gdański - G, obręb ewidencyjny: 0008 Marzęcino, działki 404, 445, przy ul. Granicznej, w km 0+000 do km
0+572 (od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 87).
2) wytyczne do prac budowlanych:
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (Projekt techniczny opracowany przez
firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (SST), oraz Zgłoszeniem zamierzenia budowlanego, stanowiącymi załączniki do SWZ.
3) zakres robót (parametry projektowanego chodnika):
a) długość chodnika (w ciągu): ok. 600 m;
b) szerokość nawierzchni chodnika: 2,0 m;
c) nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm;
d) nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm;
e) szerokość zjazdów dostosowana do szerokości bram wjazdowych na posesje;
f) krawężniki betonowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34953300-5 - Chodniki

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474812,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 474812,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474812,72 PLN

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5782420019

7.3.3) Ulica: Żuławska

7.3.4) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 82-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474812,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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