
Ogłoszenie nr 510113529-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Gmina Strzegowo: Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej od km 0+000 do km 0+170 i ulicy
Bukowej od km 0+005 do km 0+137

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: 539822-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności  32, 06-445 

Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085.

Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej od km 0+000 do km 0+170 i ulicy Bukowej od km 0+005 do

km 0+137

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.6.2020

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. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Różanej od

km 0+000 do km 0+170 i ulicy Bukowej od km 0+005 do km 0+137. Zakres inwestycji obejmuje: roboty

przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,

podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego, roboty nawierzchniowe wykonane z kostki brukowej

betonowej, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz z betonu asfaltowego, roboty

wykończeniowe. Podstawowe parametry drogi wewnętrznej ul. Różanej: - szerokość nawierzchni jezdni 6,0

m - szerokość chodnika 1,50 m - spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Konstrukcja chodnika: a) kostka

betonowa, kolorowa czerwona gr. 6 cm, b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, c) podbudowa z

pospółki gr. 15 cm. Konstrukcja jezdni w ul. Różanej w km 0+000 do km 0+170 : a) nawierzchnia z

mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70 gr. 3 cm –

warstwa ścieralna, b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2, c) nawierzchnia z

mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70 gr. 4 cm –

warstwa wiążąca, d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2, e) podbudowa z

kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, f) podbudowa

pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, Podstawowe parametry drogi

wewnętrznej ul. Bukowej: - szerokość nawierzchni jezdni 5,0 m - szerokość chodnika 1,25 - 1,50 m - spadek
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poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Konstrukcja chodnika: a) kostka betonowa, kolorowa czerwona gr. 8 cm

(zgodnie z przekrojem 2 rzędy z kostki betonowej, kolorowej czerwonej gr. 6 cm), b) podsypka cementowo

– piaskowa 1:4 gr. 3 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, d)

podbudowa z pospółki gr. 15 cm. Konstrukcja jezdni w ul. Bukowej w km 0+005 do km 0+137 : a)

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70

gr. 3 cm – warstwa ścieralna, b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2, c)

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70

gr. 4 cm – warstwa wiążąca, d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2, e)

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, f) podbudowa z pospółki gr. 15

cm. Konstrukcja zjazdów w ul. Różanej i ul. Bukowej: a) kostka betonowa, kolorowa grafitowa gr. 8 cm, b)

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm, d) podbudowa z pospółki gr. 15 cm. Chodnik i ciąg pieszy został ograniczony

obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, oraz krawężnikiem betonowym 15x30 cm na

ławie betonowej z oporem. Oznakowanie i odwodnienie zgodnie z ilościami wskazanymi w przedmiarze

robót, lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: -
dokumentacja opisowo-kosztorysowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Zaleca się,
aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na

wykonanie zamawianych robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją
projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5

do SIWZ. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm..): 1)

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. bezpośrednie

wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej

– wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, operatorzy sprzętu, kadra

techniczna budowy za wyjątkiem Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów; 2) W trakcie

realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w

szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie

realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących

wskazane w ust. 5 pkt 1 lit. a czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu

powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające

opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
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osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności zamawiający za każdy stwierdzony przypadek przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy -

załącznik nr 5 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności. 5) W przypadku stwierdzenia przez

Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) ppkt. a czynności, niezależnie od sankcji

przewidzianych w pkt 4), Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona czynności

naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę. 6) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 5)

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w

wysokości określonej we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 7) W przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w

niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na

wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła

lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy

pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie

znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które

charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca

stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio

wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp

zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako

wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje,

jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy

ocenie. 8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały

wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 9. Oferowanie

rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania,

że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie

gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie

wykonawcy w składanej ofercie. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi

dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają
wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 11. Wykazanie, że
oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi

nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i

urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233300-2, 45100000-8, 45111200-0, 45222000-9, 45233220-7, 45233200-1,

45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 350000.90

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

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: Marzanna Kucińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
„BLIŹNIACZEK”

Email wykonawcy: blizniaczek2000@wp.pl

Adres pocztowy: Cichawy 6

Kod pocztowy: 06-440

Miejscowość: Gąsocin

Kraj/woj.: mazowieckie

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 349729.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 349729.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 458361.06

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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