
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Edmunda Bojanowskiego w Piaskach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655719030

1.5.8.) Numer faksu: 655719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

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

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:
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Edmunda Bojanowskiego w Piaskach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e5fadcf-e7d4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00165951/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 09:35

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej - ul. Edmunda Bojanowskiego w Piaskach

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 00118443/01

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: IZP.271.02.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 280665,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej – ulicy
Edmunda Bojanowskiego w Piaskach.
2. W zakresie prac budowlanych zostaną wykonane następujące roboty: 
a) Droga gminna – ul. Edmunda Bojanowskiego
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 12 cm na 
podsypce cem-piaskowej (odtworzenie)
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-
piaskowej 
- ustawienie krawężników betonowych i oporników betonowych na ławie 
betonowej
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej
- wykonanie oznakowania pionowego
b) Droga gminna – ul. Mikołaja Kopernika / włączenie w ul. Bojanowskiego/
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr. 12 cm na 
podsypce cem-piaskowej (odtworzenie)
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- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-
piaskowej 
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót –
załącznik nr 8., przedmiary robót – 2 szt – załącznik nr 9, kosztorysy ofertowe – 2 szt. –
załącznik nr 10, STWiOR – załącznik nr 11

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 300189,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 304978,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300189,74 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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Brukarska WIT-BUD mgr
inż. Witold Niedziela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961272079

7.3.3) Ulica: Poznańska 175

7.3.4) Miejscowość: Gostyń

7.3.5) Kod pocztowy: 63-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300189,74 PLN

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