
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej Nr 120414C – Skrwilno – Mościska”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skrwilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.skrwilno.pl/

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

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:
„Budowa drogi gminnej Nr 120414C – Skrwilno – Mościska”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00cf663a-a74b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071584/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 09:55

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000327/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska.

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 00041571/01

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: RI.271.6.2021.AS

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

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska. Droga
gminna nr 120414C ma początek w km 0+000 w miejscowości Rak. Koniec odcinka jest
zlokalizowany w km 1+893,68 w miejscowości Mościska na trójwlotowym skrzyżowaniu z drogą
powiatową nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin).
2. Zakres robót obejmuje:
• budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68 m,
• budowę skrzyżowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,
• budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2222C,
• budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie umocnionych poboczy,
• budowę i przebudowę zjazdów,
• remont przepustów drogowych wraz z umocnieniami wlotów i wylotów przepustów,
• budowę peronu przystankowego,
• budowę oświetlenia drogowego hybrydowego, doświetlającego przejścia dla pieszych,
• wykonanie odcinków rowów odwadniających,
• wykonanie elementów odwodnienia w postaci ścieków z kostki betonowej oraz ścieków
skarpowych, 
• wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją. Wykonawca
zobowiązany będzie do przejęcia m.in. wszystkich obowiązków wynikających z technicznych
warunków zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.
kolidującego z budową drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska, a także ich aktualizacją i
rozliczeniem z gestorem sieci teletechnicznej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać
wszelkie decyzje i pozwolenia wynikające z wyżej wymienionego tytułu oraz przedstawić
dokumentację powykonawczą. 
WAŻNE !!!!!
Materiały:
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- kruszywo łamane – Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa pochodzącego ze skał
wapiennych. Zamawiający wymaga zastosowania kruszywa twardego np. melafir, gabro itp.
- chodnik – kostka betonowa czerwona bez fazy
- nadmiar urobku ziemi – dowóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w otoczeniu
inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w
załącznikach do niej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

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: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2516079,39

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2516079,39

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2516079,39

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660128889

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 8
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7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-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: 2021-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2516079,39

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-04-30
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