
Ogłoszenie nr 510119453-N-2020 z dnia 03-07-2020 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: 528182-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193498600000, 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): http://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.271.2.5.2020.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
dwa zadania: 1) Zadanie I –WSCHÓD (ok. 19,5 km długości), 2) Zadanie II – ZACHÓD (ok.
19,5 km długości). 2. Drogi przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są na terenie całej
gminy. Dokładny zakres (miejscowości i odcinki ulic) zostanie wskazany Wykonawcy na etapie
przekazywania terenu budowy, protokołami typowania dróg do konserwacji, po obowiązkowym
objeździe dróg przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Zakres robót obejmuje w
szczególności: 1) zerwanie równiarką istniejącej nawierzchni, 2) doziarnienie (nawiezienie i
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie I –WSCHÓD (ok. 19,5 km długości),

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, z utrzymaniem
istniejącej niwelety na drogach gdzie jest to możliwe, 4) lokalnie (w zależności od potrzeb)
ścięcie poboczy i wywiezienie naddatku gruntu, 5) regulację pionową, 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)
odsłonięcie istniejących skrzynek zaworów wodociągowych i włazów studni rewizyjnych
kanalizacji sanitarnej w przypadku ich przysypania materiałem kamiennym w trakcie
wykonywania robót budowlanych – równania; 7) prace porządkowe w pasie drogowym po
zakończeniu robót.

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
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 174390.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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:
Adres pocztowy: Wilczyce ul Wilczycka 5
Kod pocztowy: 51-361
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie II – ZACHÓD (ok. 19,5 km długości).

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 271050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 271050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 287340.30
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: 19/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 174390.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: BICKHARDT BAU POLSKA sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 12 55-011 Siechnice
Kod pocztowy: 55-011
Miejscowość: Siechnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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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 215385.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21538530
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271050.00
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.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.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b0b4ad15-3f38-49fd-8d1e-b85e...

4 z 4 2020-07-03, 16:09


