Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046961/01 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIŁÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669737
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. 500-lecia 14
1.5.2.) Miejscowość: Radziłów
1.5.3.) Kod pocztowy: 19-213
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.5.7.) Numer telefonu: 86 273 71 10
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradzilow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6291ac8-8e09-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046961/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 08:36
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000268/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska w msc. Radziłów
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023354/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: In.271.4.2021 AM
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 162760B – ulica Łomżyńska w
miejscowości Radziłów, na działce nr 540/8 oraz 540/7 na odcinku o długości 149.49 m. Zakres
inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni na nawierzchnię z betonowej
kostki brukowej, wykonanie poboczy i przebudowę istniejących zjazdów na posesje.2. Zakres
robót obejmuje w szczególności:a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,b) zdjęcie
warstwy humusu z odwozem nadmiaru,c) wykonanie wykopów,d) wykonanie nasypów,e)
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,f) ustawienie krawężników i oporników
betonowych wraz z wykonaniem ław,g) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6
cm,h) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,i) umocnienie poboczy
kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,j) wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram z
kostki betonowej brukowej,k) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,
studzienek kanalizacyjnych,l) zabezpieczenie sieci kablowych poprzez ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych,ł) wymiana pionowych znaków drogowych - 2 szt. (A7, D4a).3. Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SWZ: projektach budowlanych i
STWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143030,4
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143030,4
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 143030,4
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe "UNIROL" Dorota Kulikowska
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7191161076
7.3.3) Ulica: Robotnicza 6
7.3.4) Miejscowość: Grajewo
7.3.5) Kod pocztowy: 19-200
7.3.6.) Województwo: podlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-05
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 143030,40
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
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