
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190047617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czatkowska 2e

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuktczew.pl

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

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:
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego,
Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8ce16ef-f4fb-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226291/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 13:29
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002913/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wojska
Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu –
zaprojektuj i wybuduj

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136602/02

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: ZUK.271.3.9.2021

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 wykonanie prac projektowych i robót budowlanych i montażowych
w zakresie demontażu istniejącej i budowy nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego, Sobieskiego i Grunwaldzkiej w Tczewie, w celu poprawienia warunków oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace projektowe oraz roboty budowlane, będące
przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, muszą być wykonanie w
sposób zgodny z założeniami zawartymi w Programie funkcjonalno–użytkowym (PFU),
Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz normatywami, które w jakikolwiek sposób traktują o sposobie wykonania
przedmiotu niniejszego Zamówienia, a których uwzględnienie jest konieczne dla osiągnięcia celu
jakiemu ma służyć wykonanie przedmiotu niniejszego Zamówienia. Przedmiot zamówienia
opisany został w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w Opisie
Przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz robót budowlano-
montażowych opisany został w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym
załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
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71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322500-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

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

6.1.3.) 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: 447720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 447720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 447720,00 PLN

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

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELDRO BUDOWA sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571080008

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 1

7.3.4) Miejscowość: Żukowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 447720,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-19

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % wartości (ceny ofertowej) zamówienia
objętego ofertą.
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