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Ogłoszenie nr 510189075-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.

Gmina Świerklany: Remont ul. Wiejskiej w Świerklanach

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: 582331-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul. Kościelna  85, 44-266 
Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks
32 43 27 501. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont ul. Wiejskiej w Świerklanach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.8.2019

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: 

3.2. Przedmiot zamówienia: Remont ul. Wiejskiej w Świerklanach. 3.3. Zakres zadania
obejmuje: 3.3.1. Jezdnia: Na całej długości od km 0+042 zaprojektowano szerokość jezdni 4,50
m oraz obustronne krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, i tak:  od km
0+042 – 0+446 krawężnik wystający po stronie lewej,  od km 0+042 – 0+500 krawężnik
wtopiony po stronie prawej,  od km 0+446 - 0+500 krawężnik wtopiony po stronie lewej.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni
przedstawia się następująco :  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego st. I AC11S -
grubości 5 cm,  warstwa wiążąca z betonu asaltowego grysowego st. I AC16W – grubości 6
cm,  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – grubości 7 cm,  górna warstwa
podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego niesort. 0-31,5 – gr. 7 cm,  dolna warstwa
podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 31,5 - 63 – grubości 15 cm,  wzmocnienie
podłoża gruntowego miesz. betonową popiołowo - żużlową np. BP5 – gr. 20 cm. 3.3.2.
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Odwodnienie: Projektuje się rozbiórkę istniejących rur na przepustach pod drogą i zabudowanie
nowych przepustów z rur PCV fi 400 mm i tak:  km 0+149 - 6,0 m,  km 0+311 - 6,0 m,  km
0+488 - 6,0 m,  km 0+497 - 11,0 m. Rury ułożone zostaną na ławie żwirowej grubości 20 cm.
Istniejące studzienki ściekowe do rozbiórki. Projektuje się 4 szt. nowych studzienek ściekowych
o średnicy fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu:  w km 0+149 - 1 szt,  w km 0+311 - 2 szt., 
w km 0+500 - 1 szt. Istniejąca studnia rewizyjna w km 0+497 do rozbiórki, projektowana nowa
studnia rewizyjna fi 1000 mm oraz dodatkowo w km 0+149 i 0+311- łącznie 3 szt. W miejsce
istniejących korytek betonowych po stronie prawej od km 0+042 - 0+488 zaprojektowano dren
perforowany fi 200 mm w geowłókninie na głębokości 1,0 m i zasypany żwirem sortowanym 16-
32 mm. W wykopie pod dren ułożyć geowłókninę i zawinąć po zasypaniu żwirem. W km 0+149,
0+311, 0+488 – 3 szt. po stronie prawej zabudować studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600
mm, ponadto w km 0+090, 0+142, 0+380, 0+440- 4 szt. zabudować studzienki kanalizacyjne
systemowe fi 425 mm (kontrolne). Od km 0+446 - 0+500 wbudowane zostaną nowe korytka
żelbetowe na ławie z pospółki. 3.4. Roboty należy wykonać ściśle wg dokumentacji projektowej
stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 3.5. Zamawiający informuje, iż z uwagi na
przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania przepis art. 29 ust. 5
Pzp. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do
niniejszej SIWZ: 3.6.1. dokumentacji projektowej (w tym w przedmiarze robót), 3.6.2.
STWiORB, 3.6.3. istotnych postanowieniach umowy. 3.7. Roboty winny zostać wykonane i
ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z:
3.7.1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.),
3.7.2. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.), 3.7.3. ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232130-2, 45233300-2, 45233220-7, 45233140-2,
45316213-1

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 899865.09 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
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: 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: Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski 
Email wykonawcy: biuro@marbud.rybnik.pl 
Adres pocztowy: ul. Miodowa 5 
Kod pocztowy: 44-207 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

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 850692.19 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 850692.19 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 985364.69 
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. 


