
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZEBRZYDOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Antoniego Janusza 6

1.5.2.) Miejscowość: Zebrzydowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-410

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4755107

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zebrzydowice.pl

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

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

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:
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3914ba20-7cfa-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15
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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 00000490/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

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 00014697/01

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: IR.271.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 243902,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2021.W ofercie należy podać ceny:C1 – koszt
naprawy 1m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm;C2 – koszt uzupełnienia 1m2
podbudowy o grubości 10 cm;C3 – koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
grysami kamiennymi.Podstawą wykonania roboty będzie ustalenie przed rozpoczęciem naprawy
przez inspektora nadzoru, którym jest pracownik Urzędu Gminy i przy udziale Wykonawcy
ramowego zakresu robót i sporządzenie przedmiaru przedmiotu umowy, co będzie stanowić
podstawę do powykonawczego rozliczenia robót. Ustalony zostanie również termin wykonania
poszczególnych robót.Nie dopuszcza się przerw technologicznych polegających na
pozostawieniu wyciętych „ubytków powierzchni” na okres dłuższy niż jeden dzień tj. wycięcie
ubytku i wypełnienie go mieszkanką bitumiczną powinno zostać wykonane w tym samym dniu.
W wypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych lub innych przypadków losowych
zaistniałych nie z winy Wykonawcy, niezwłocznie należy powiadomić inspektora i ustalić z nim
sposób zabezpieczenia oraz oznakowania przerwanych robót.Po przygotowaniu uszkodzonego
miejsca nawierzchni do naprawy (wg specyfikacji technicznej), należy spryskać dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 – przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno – asfaltowych, a po ułożeniu mieszanki również
górne krawędzie remontowanego miejsca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
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Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 1

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:
1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 300000,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300000,00

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:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Zebrzydowice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000849534

7.3.3) Ulica: ul. Jagiellońska 35

7.3.4) Miejscowość: Kończyce Małe

7.3.5) Kod pocztowy: 43-410

7.3.6.) Województwo: śląskie

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: 2021-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300000,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
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