Ogłoszenie nr 510092633-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Gmina Pawłów: Przebudowa drogi dojazdowej w msc Krajków dz. Nr 170 w km 0+000 do
0+725 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego
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: 530947-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pawłów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101058200000, ul. Pawłów 56a , 27225 Pawłów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 721 670, e-mail
sekretarz@gmina-pawlow.pl, faks 412 721 679.
Adres strony internetowej (url): https://pawlow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi dojazdowej w msc Krajków dz. Nr 170 w km 0+000 do 0+725 celem
zabezpieczenia dna wąwozu lessowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGKiP.271.4.2019
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr ewidencyjny 170 na
odcinku o długości 725 m i szerokości 3,0m wraz z umocnieniem skarp elementami typu L na
odcinku 80m w msc Krajków (gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie).
Roboty prowadzone będą w istniejącym pasie drogowym drogi wewnętrznej dojazdowej
prowadzącej do gruntów rolnych. Szczegółowy opis robót zawiera przedmiar robót oraz
dokumentacja techniczna. Stanowią one integralną część niniejszej SIWZ. Zaleca się by
wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie. Prace objęte przedmiotem
zamówienia winny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną,
warunkami zawartymi w SIWZ, wzorem umowy oraz z obowiązującymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Uwaga!
Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi min. 4 lata (48 miesięcy). Przedłużenie min.
okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu oceny ofert w tym kryterium zawarto w pkt 13.4. SIWZ. Uwaga! Wszystkie
zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia
użytkowników wg wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W zależności
od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań
producentów. Uwaga! Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji
niniejszego zamówienia. Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt
19.9 SIWZ. Uwaga! Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych: 1. Kompleksową obsługę
geodezyjną, 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w tym 1 egz. na nośniku
elektronicznym). Format i zawartość plików w postaci wektorowej. Format plików to DWG
lub DXF. 2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Ważne! Zamówienie objęte jest
dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Ważne! W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych
jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń
wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy
każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w
dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować
jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że
zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na
poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu
udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub
lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty
lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane
w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania
zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałby wpływ na
przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty
związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca
składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie
rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach
zawartych w pozwoleniu na budowę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
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: 10/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 418498.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: STAR BUDOWA Karol Cieśla
Email wykonawcy: sekretariat@starbudowa.pl
Adres pocztowy: Chybice 77
Kod pocztowy: 27-225
Miejscowość: Chybice, gm. Pawłów
Kraj/woj.: świętokrzyskie
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 354077.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 339940.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 459001.25
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.

