
Ogłoszenie nr 510191125-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Brunów-droga dojazdowa do gruntów rolnych

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: 584004-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Brunów-droga dojazdowa do gruntów rolnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.271.42.2019.KL

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 robót budowlanych jest przebudowa istniejącej konstrukcji drogi gruntowej, wzmocnionej kruszywem i frezowiną bitumiczną
na nawierzchnię ulepszoną z mieszanki mineralno - asfaltowej,z utwardzeniem poboczy kruszywem łamanym, o dł 715 m. 1. Opis ogólny
przedmiotu zamówienia Kody CPV: 45233123-7 2.Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: W ramach wykonanych robót
budowlanych zostanie zapewnione także właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podłużne oraz remonty istniejących rowów trawiastych i dwóch przepustów. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie
działek ewidencyjnych nr: 252dr, - AM 1 - obszar wiejski, obręb 0002 Brunów, w granicach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów w skali
1:1000. 3.Projektowane zagospodarowanie terenu. Przyjęte podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi: - kategorie dróg:
gminna klasy D, - kategoria ruchu na drodze: KR1, - prędkość projektowa: 30 km/h, - szerokość jezdni: 3,50 m z lokalnymi poszerzeniami
(mijanki) do 5,00 m, - szerokość poboczy utwardzonych: 0,75 m, obustronne, - nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego -
dwuwarstwowa, - podbudowa z kruszywa łamanego, - pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednostronne 2,00%, - przekrój normalny
jezdni: drogowy. Projektowane roboty budowlane obejmują teren pasa drogowego drogi gminnej nr 108721D - działka nr 252dr relacji
Brunów – Lwówek Śląski śladem istniejącej drogi gruntowej. Projektowane zagospodarowanie terenu pasów drogowych jw. polega na
wydzieleniu na całej długości w zakresie opracowania jezdni jak dla klasy D (dojazdowa) o szerokości 3,50 m. Przewidziano trzy mijanki, o
długości 25,00 m każda, które zwiększają lokalnie szerokość jezdni do 5,00 m. Przebudowywana droga posiada połączenie z istniejącą drogą
o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Brunów oraz stanowi alternatywne połączenie drogowe do wschodniej części miasta Lwówek Śląski
(ul.Malownicza). Odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni jednostronnego spadku z
odprowadzeniem spływających wód na gruntowe i trawiaste pobocza, które zaprojektowano jako gruntowe, wzmocnione kruszywem
łamanym. Roboty budowlane nie wymagają wycinki drzew ani krzewów, a jedynie projektuje się obustronne oczyszczenie pasa drogowego
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poza poboczami gruntowymi na szerokości 0,50 - 1,00 m poprzez wykoszenie chwastów, porostów, samosiewów tzw. podszycia wraz z
wyrównaniem terenu z grubsza poprzez ścięcie nierówności. Roboty te należy wykonać również na przylegających skarpach. Na długości
opracowania zaprojektowano trzy zjazdy gospodarcze, prawostronne. W km 0+477,38 projektowanej drogi znajduje się przepust betonowy

400 odprowadzający wody z istniejącego rowu odwadniającego tereny rolne. W ciągu ww. rowu znajduje się przepust z rur betonowych
300 mm pod zjazdem w km 0+444,63 zakończony ściankami czołowymi z kamienia murowego. Projektuje się wykonanie urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci trzech progów zwalniających U-16d, bitumicznych, o szerokości 1,00m każdy. Zestawienie
ilościowe poszczególnych elementów zagospodarowania terenu Powierzchnia elementów branży drogowej: - jezdnia, zjazdy, mijanki -
nawierzchnia bitumiczna = 2 683,60 m2, - pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym = 972,40 m2, - pobocza umocnione kostką
kamienną = 85,55 m2, - pas drogowy do oczyszczenia z istniejącej zieleni = 1 031,00,00 m2, - rów trawiasty do remontu (renowacji) =
136,65mb, - remont umocnienia wlotu do przepustu płytami ażurowymi = 6,90 m2 Docelowa organizacja ruchu: - słupki do znaków
drogowych z rur stalowych, ocynkowanych o śr. 70mm – 8szt. - montaż tablic, znaków drogowych A-11a-6szt., B-33-6szt., D-42-1szt.,
D-43-1szt., E-17a-1szt., E-18a-1szt., T-1-6szt. - malowanie linii farbą chlorokauczukową P-25 (progi zwalniające) – 3m2 Szczegółowy zakres
robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu zamówienia: 1.Dokumentacja
projektowa; 2.Rysunki; 3.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Uwaga: Wszystkie nazwy własne urządzeń i
materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

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: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 259991.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
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: Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki
Email wykonawcy: jozef.potocki@onet.pl
Adres pocztowy: Rakowice Małe 13
Kod pocztowy: 59-600
Miejscowość: Lwówek Śląski
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 319789.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319789.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442751.36
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: nie
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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