
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Sośnicowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-153

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/

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

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 przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b68d1980-c601-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232953/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30 13:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052599/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią
wodociągową

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: 2022/BZP 00136780/01
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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: ZP-6/2022

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 inwestycji jest: 
rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz
budowę drogi przy ulicy Smolnickiej na działkach 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283,
2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248,
2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294,
1619/297. 
Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 1382/293, 1413/254,
2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228,
2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290,
2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 objętych wnioskiem obejmują: 
- budowę drogi, 
- rozbudowę sieci wodociągowej wraz z armatura hydrantową p.poż, 
- budowę kanalizacji sanitarnej, 
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, 
- budowę kanału technologicznego, 
2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów
przeznaczonych do dalszego użytkowania: 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach. Obszar inwestycji nie jest jeszcze w
całości zagospodarowany. Większość terenu pokryta jest roślinnością niską i wysoką. Na pozostałych działkach
zlokalizowana jest zabudowa usługowo-handlowa. 
Przedmiotowe działki, na których planowana jest budowa drogi wraz z jej odwodnieniem, a także rozbudowa sieci
wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego oraz drogi stanowi działki drogowe należące w
większości do Gminy Sośnicowice. 
Na terenie inwestycji, w rejonie ul. Smolnickiej, znajduje się następująca infrastruktura techniczna: 
- sieć kanalizacyjna, 
- sieć wodociągowa 
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

Projektowana inwestycja spełnia warunki zawarte we wszystkich wymaganych decyzjach oraz we wszystkich pozostałych
decyzjach i uzgodnieniach tj. uzgodnieniach branżowych z gestorami sieci wskazanych w powyższym punkcie. 
Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 1382/293, 1413/254,
2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228,
2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290,
2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 objętej wnioskiem obejmują: 
- budowę drogi 
- budowę sieci wodociągowej wraz z armaturą hydrantową p.poż., PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
- budowę kanalizacji sanitarnej, 
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, 
- budowę kanału technologicznego, 
4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników,
powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z MPZP/decyzją ULICP. 

Długość budowanej drogi – 970 [mb] 
Długość budowanej sieci wodociągowej wraz z hydrantami – 932 [mb] 
Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1044 [mb] 
Długość budowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1145 [mb] 
Długość budowanego kanału technologicznego – 549 [mb] 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obrębie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Projektowane rozwiązania są zgodne z zapisami zawartymi w decyzji MPZP. 
5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków
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oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej ani nie leży na terenie objętym jakąkolwiek inną
formą ochrony przyrody. 
6) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 
Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 
Planowa inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich. 

7) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót
budowlanych. 
a/ Zagospodarowanie mas ziemnych –masy ziemne w całości należy przeznaczyć do utylizacji 
b/ Odwodnienie wykopu – zebrane w wykopie wody odprowadzić przez drenaż odwadniający do studni odwadniających. 
c/ Wszystkie prace budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego
oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych. 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
Realizacja przedmiotowej inwestycji powoduje częściowe ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania
z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, dostępu światła dziennego sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie
będzie powodować uciążliwości hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w całości na działkach planowej inwestycji. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 
Z uwagi na proste warunki gruntowe, charakter zabudowy oraz głębokość wykopów pod projektowaną sieć i przyłącza
wodociągowe, planowaną inwestycję zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Grunt nadaje się do usytuowania
projektowanej inwestycji. Po wykonaniu wykopów i nasypów pod inwestycję należy ocenić warunki gruntowe na całej
powierzchni wykopu. 
8) informacja o obszarze oddziaływania terenu 
Zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351), obszar
oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działki, na której jest projektowana , działki nr 1357/256,
1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 
2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248,
2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294,
1619/297

2. LOKALIZACJA: 
Jednostka ewidencyjna nr: 240506_4 Sośnicowice 
Obręb 0007 Sośnicowice 
Działki nr: 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228,
2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248,
2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

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: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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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: 7872000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16923924,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7872000,00 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: FIL-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243315244

7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego 115A

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-103

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża elektryczna - nazwa wykonawcy na tym etapie nie jest znana
Wodociąg - nazwa wykonawcy na tym etapie nie jest znana

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7872000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
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