
Ogłoszenie nr 500089285-N-2018 z dnia 23-04-2018 r.

Gmina Czernica: Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa
kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536090-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 931934986, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003   Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71
726 57 00, e-mail czernica@czernica.pl, faks 71 726 57 00.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czernica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MTP-OZR.271.2.12.2018.EZ

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na
terenie Gminy Czernica z podziałem na dwie części: 1) Część I –WSCHÓD- część wschodnia gminy, 2) Część II – ZACHÓD - część zachodnia
gminy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 3. Drogi
przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są na terenie całej gminy. Dokładny zakres (miejscowości i odcinki ulic) zostanie wskazany
Wykonawcy na etapie przekazywania terenu budowy, po obowiązkowym objeździe dróg przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 4.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w II ETAPACH: 1) I ETAP: Część I –WSCHÓD (ok. 16 km długości) i Część II – ZACHÓD (ok. 16 km
długości) z terminem realizacji do dnia 08.06..2018 r. 2) II ETAP: roboty wynikające ze złego stanu technicznego nawierzchni dróg – do 30%
wartości I Etapu z terminem realizacji do dnia 14.09.2018 r. Realizacja robót Etapu II nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego
Wykonawcy wykazu dróg w terminie do dnia 14.08.2018 r. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia do 30% ilość dróg
przewidzianych do konserwacji bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. 6. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) zerwanie
równiarką istniejącej nawierzchni, 2) doziarnienie (nawiezienie i rozplantowanie) kruszywem granitowym (materiał - mieszankę kruszyw
zapewnia i dowozi do danej miejscowości Zamawiający) w ilościach zmiennych w zależności od stanu naprawianej nawierzchni, 3) ułożenie
nawierzchni wraz z nadaniem odpowiednich spadków (3-6%) równiarką lub rozkładarką i zagęszczeniem samobieżnym walcem wibracyjnym,
4) lokalnie (w zależności od potrzeb) ścięcie poboczy i wywiezienie naddatku gruntu. 5) regulacja pionowa, jeżeli wystąpi taka potrzeba w
związku ze zmianą niwelety jezdni: a) skrzynek zaworów wodociągowych b) włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej Mapy z
naniesioną infrastrukturą dostępne są w serwisie WROSIP (zakładka Infrastruktura i Ewid). Zarządcą sieci jest ZGK Czernica. 6) Prace
porządkowe w pasie drogowym po zakończeniu robót. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu i zgodne z przepisami
oznakowanie robót w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty drogowe. 8. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek
Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach, a
niewykorzystanych przez Zamawiającego. 9. Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń
posesji oraz innych obiektów i/lub elementów zagospodarowania terenu. 10. Zamawiający wymaga minimum 3 miesięcznego okresu
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dla Etapu I i 2 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dla Etapu II . W okresie
gwarancyjnym wykonana nawierzchnia drogi musi utrzymywać następujące parametry: 1) spójność i równomierne zagęszczenie nawierzchni
tj. brak rozluźnionych miejsc, 2) równość podłużna i poprzeczna, 3) spadek poprzeczny tj. tolerancja +/- 15% założonego spadku. 11.
Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych robót. Rozliczenie partiami
następuje po wykonaniu i dokonaniu protokolarnego odbioru. 12. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1)
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2) Wykonawcę obowiązuje
należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. 13.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) zakres zadań, spraw i terminy określać będą osoby ustanowione w umowie,
2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: WSCHÓD- część wschodnia gminy

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ZACHÓD - część zachodnia Gminy

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150955.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA
Email wykonawcy: orkan.zn@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 5 Wilczyce
Kod pocztowy: 51-361
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA
Email wykonawcy: orkan.zn@czernica.pl
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 5 Wilczyce
Kod pocztowy: 51-361
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 204672.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204672.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204672.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150955.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA
Email wykonawcy: orkan.zn@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 5 Wilczyce
Kod pocztowy: 51-361
Miejscowość: Wrocław
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Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 204672.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 204672
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 204672
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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