
Ogłoszenie nr 510121941-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Gmina Chrostkowo: Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m.
Makówiec gm. Chrostkowo

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: 542354-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chrostkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 91086652500000, ul.   , 87-602 
Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2870039 wew.44, e-mail
l.lazarowski@chrostkowo.pl, faks 542 870 039.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chrostkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm.
Chrostkowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.271.03.2020

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 „Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec -
Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo” na działkach oznaczonymi numerami
ewidencyjnymi 653/1, 653/2, 653/3. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt
budowlany będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie
charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i nie służy Wykonawcy do
skalkulowania ceny oferty. 3. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub
niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej czy przetargowej, Zamawiający
uzna za wycenione i ujęte w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego
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tytułu. 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na wzór przedmiaru robót dostarczy tylko
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Kosztorys należy
dostarczyć do dnia podpisania umowy. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedłożyć do dnia podpisania umowy harmonogram
wykonania prac. Harmonogram należy sporządzić na podstawie załącznika nr 12 do SIWZ. 6.
Przebudowę drogi gminnej należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także
wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 2)
Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na
plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę, 3)
Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne, 4)
Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robot, 5) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się
zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych
mediów i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamówienia, 6) Wykonawca zapewnia
we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów, 7) Po zakończeniu robót, ale przed
ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki
był przed rozpoczęciem robot, 8) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania
odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy, 9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
robót budowlanych zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. 7. Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych
projektów przez właściwe do tego organy. 8. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie
materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie
po zakończeniu budowy wszelkie urządzenia z terenu budowy. 9. Po zakończeniu robót
Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w
terminie ustalonym na odbiór robót. 10. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do
daty odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 11.
Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w
formie zgodnej z prawem budowlanym. 12. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inspektorskiego, zobowiązany jest odkryć lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a
następnie przywrócić prace do stanu poprzedniego. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawcę odwiertów kontrolnych w ilości do
5 szt. na każdy 1 km jezdni w celu określenia prawidłowej struktury przebudowanej drogi. 14.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz
na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone
odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze
obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie
*pdf, *dxf i *dwg. 15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu
budowy m.in. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 16. Mogące występować
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w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich
wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 17. Równoważne produkty i urządzenia
muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca,
który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji,
będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane
decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę projektanta na zmiany, gwarantując
jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. 18. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części
zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w
załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego
wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawców. 19. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników. 20. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, na okres zależny
od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie realizacji zamówienia do zatrudniania
osób wykonujących czynności:  robót ogólnobudowlanych; na podstawie umowy o pracę
zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1040 ze zm.), za wyjątkiem:  osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, 
osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 Kodeksu pracy. Postanowienie powyższe stosuje się do Podwykonawców Wykonawcy, jeśli
będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

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: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 576583.97
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
Email wykonawcy: techniczny@prdlipno.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 87-600
Miejscowość: Lipno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

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 389285.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389285.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 389285.01
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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