
Ogłoszenie nr 510118953-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Gmina Grodziec: Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020” operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zamówienie
współfinansowane będzie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535347-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-580 
Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail
przetargi@grodziec.pl, faks 63 307 70 05.
Adres strony internetowej (url): www.grodziec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IP.271.1.3.2020

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:

Całość robót przewidzianych w związku z przebudową drogi będzie się odbywała w obrębie
pasa drogowego stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 1402 obręb Grodziec. Projekt
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przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 828,20 mb i szerokości 4,5 m z
jednostronnym chodnikiem szer. 2 m, poboczem szer.1,0 m oraz zjazdami. Początek drogi
znajduje się w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 433 a koniec na skrzyżowaniu dróg
gminnych. Przebudowa drogi będzie polegała na: - przygotowaniu terenu pod inwestycję, -
wykonaniu robót rozbiórkowych, - wykonaniu elementów odwodnienia, - wykonaniu
nawierzchni drogi głównej , - wykonaniu chodników, - wykonaniu zjazdów, - wykonaniu
oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu, Przebudowa drogi swoim zakresem obejmuje:
- roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego, - roboty rozbiórkowe-
rozbiórka przepustów 60 m. - wycinka drzew z karczowaniem pni – 78 szt. - zdjęcie warstwy
humusu – 469,82 m3, - roboty ziemne w wykopie i nasypie: wykop - 1348,50 m3 nasyp –
1272,15 m3 - wykonanie elementów odwodnienia: przepusty- 72 m+ 2 m=74 m odmulenie rowu
– 1050 mb. - profilowanie koryta drogi – 4969,20 m2 - ustawienie krawężników na ławie
betonowej z betonu C12/15 – wg przedmiaru, - wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu
stabilizowanego cementem – 4969,20 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego –
3856,04 m2 - skropienia międzywarstwowe emulsją asfaltową – 3856,04 m2 - ułożenie warstwy
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego – 3731,81 m2 - wykonanie chodnika i zjazdów o
nawierzchni z betonu asfaltowego wg przedmiaru, - wykonanie poboczy wzmocnionych
kruszywem łamanym – 808 m2 - montaż elementów bezpieczeństwa ruchu-barieryN2W4-24,0
m. U11a -10 m. - oznakowanie drogi wg projektu stałej organizacji ruchu Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

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: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 977030.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Email wykonawcy: biuro@eko-bud.info
Adres pocztowy: Lisewo 2B
Kod pocztowy: 62-310
Miejscowość: Pyzdry
Kraj/woj.: wielkopolskie

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 678846.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 678846.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 948192.92
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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