
Ogłoszenie nr 500094571-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.

Gmina Sadkowice: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JAJKOWICE

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: 524160-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sadkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000, ul. Sadkowice  , 96206  
Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-mail ug@gminasadkowice.pl, faks
468 156 191.
Adres strony internetowej (url): https://www.gminasadkowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI JAJKOWICE

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:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa
drogi w miejscowości Jajkowice”. Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej
długości 1103,00 m. W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i
oznakowania, m. in.: - roboty przygotowawcze (pomiarowe,) - podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia bitumiczna - wykonanie poboczy - oznakowanie
pionowe i poziome Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. e) przedmiarze robót 2.2. Do przedmiotu zamówienia
należy również wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty
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towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z
dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i
p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód,
nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z
wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku
realizacji robót, segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu
budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania
wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi; 2.3. Wykonawca przed złożeniem oferty
cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i warunkami
technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów zawartych w projektach oraz ilości
wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana
inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień;
2.4. Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń
przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego
producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji
technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy;
2.5. Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu
zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego
zadania. Zapłata będzie się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po
zrealizowaniu całego zadania; 2.6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z
prawidłową realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do
prawidłowości i kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania
umowne, a także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia
robót oraz usunięcia usterek; 2.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia
na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, a także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i
załącznikach do niej. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 2.8.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami
budowlanymi i pozostałą dokumentacją przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie
umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie
będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako
konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w
ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub
materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie projektów
budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji formalno-prawnej lub
SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek
wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia
publicznego; 2.9. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji
ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i
utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres
realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 2.10.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane
roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i
informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i
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ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
2.11. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 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:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 432680.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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 532197.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 532197.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 584118.82
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
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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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