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Ogłoszenie nr 500025155-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.
Gmina Świebodzin: Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z
podziałem na 3 grupy
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: 562586-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świebodzin, Krajowy numer identyfikacyjny 97077053400000, ul. Rynkowa 2, 66-200
Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 750 916, e-mail zp@um.swiebodzin.pl, faks
684 750 916.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swiebodzin.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 3 grupy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BiZP.271.22.2017
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. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w
roku 2017 z podziałem na 3 grupy: 1.1. Grupa 1 obejmująca wykonanie: 1) Zadanie 1: Remont
nawierzchni części drogi Wilkowo - Lubrza na działce nr 12 i 247, polegający m.in. na: a)
karczowaniu krzaków, b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową
nawierzchni o pow. ok. 8499 m2, c) wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralnoasfaltową, d) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o
pow. ok. 8499 m2, e) wyrównaniu z uzupełnieniem wybojów oraz wykonaniu poboczy tłuczniem.
Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysie
ofertowym - zał. nr 1a-1-1, w zał. nr 9-1 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. i/lub 1.2. Grupa 2
obejmująca wykonanie: 1) Zadanie 1: Remont nawierzchni części drogi do m. Kupienino na
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działce nr 164, polegający m.in. na: a) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją
asfaltową nawierzchni o pow. ok. 2880 m2, b) wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową, c) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy
ścieralnej o pow. ok. 2880 m2, d) wyrównaniu z uzupełnieniem wybojów oraz wykonaniu
poboczy tłuczniem. Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany
w Kosztorysie ofertowym - zał. nr 1a-2-1, w zał. nr 9-2 oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. i/lub
1.3. Grupa 3 obejmująca wykonanie: 1) Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi na Os. Żaków w
Świebodzinie od nr 2 do 8, polegający m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na
średnią grubość 4 cm o pow. ok. 290 m2, b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją
asfaltową nawierzchni o pow. ok. 290 m2, c) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok. 290 m2, d) regulacji pionowej studzienek dla
włazów kanałowych i kratek ściekowych w ilości 3 szt. Zakres robót budowlanych do wykonania
przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysie ofertowym - zał. nr 1a-3-1, w zał. nr 9-3 oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 2) Zadanie 2: Remont nawierzchni części drogi Witosław - Glińsk na
działce nr 329, polegający m.in. na: a) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją
asfaltową nawierzchni o pow. ok. 210 m2, b) wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową, c) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy
ścieralnej o pow. ok. 210 m2. Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został
wskazany w Kosztorysie ofertowym - zał. nr 1a-3-2, w zał. nr 9-3 oraz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. 2. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie, wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia materiałów, gruzu i
śmieci z terenu robót - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do
podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku
odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do
odpadów, b) zakupu i dostawy materiałów, c) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), d) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, e) ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (Grupa 1), 60 000,00 zł (Grupa
2), 15 000,00 zł (Grupa 3), f) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów,
pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, g)
uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów
własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich
materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić
w swojej ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 (Grupa 1, Grupa 2, Grupa
3) do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45111200-0

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 549448.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 14
Kod pocztowy: 66-200
Miejscowość: Świebodzin
Kraj/woj.: lubuskie
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 671503.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 671503.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 671503.92
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3b804ec8-2e22-41ac-a89f-484ca838c2cd

07.09.2017

Page 4 of 5
Wartość bez VAT 189232.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 14
Kod pocztowy: 66-200
Miejscowość: Świebodzin
Kraj/woj.: lubuskie
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 229641.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229641.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 229641.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Grupa 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39075.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
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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: DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 14
Kod pocztowy: 66-200
Miejscowość: Świebodzin
Kraj/woj.: lubuskie
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 49931.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49931.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49931.86
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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