Ogłoszenie nr 510143741-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Urząd Gminy w Karsinie: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe Błoto - Zamość - I etap
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: 554892-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000000, ul. ul. Długa 222,
83-440 Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks
586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe Błoto - Zamość - I etap
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.10.2019
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 207021G na odcinku Białe Błoto –
Zamość o długości łącznej 0,500 km i szerokości jezdni 4,5 m na działce nr 219 Obręb Osowo oraz
działki nr 308 i 309 obręb Zamość gm. Karsin stanowiących własność Gminy Karsin. Przedmiotowa
inwestycja polegać będzie na: a) Wykonaniu profilu drogi. b) Wykonaniu warstwy wiążącej
asfaltowej o grubości 4cm (po zagęszczeniu) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych. c) Wykonaniu warstwy ścieralnej asfaltowej o grubości 3cm (po zagęszczeniu) z
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych. d) Wykonanie spływów wody opadowej

poza teren drogi. 2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia
obejmuje zakres określony kodami: 45 23 31 20-6. 3. Wykonawca zobowiązany jest do porównania
zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest
jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku różnic w
zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w
pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w przedmiarach robót i dodatkowych
opisach. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń
nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach.
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców
wiążące, 5. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów
odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy
zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do
użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 6. Tam, gdzie na rysunkach, dokumentacji
lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem
równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu
zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i
technologicznych Zamawiającego. 7. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w
dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich
urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały
przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych
zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w
zastosowanej technologii. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu
ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

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: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195254.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pudm@pudm.pl
Adres pocztowy: ul. Drogowców 6
Kod pocztowy: 83-400
Miejscowość: Kościerzyna
Kraj/woj.: pomorskie
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 160914.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160914.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170081.33
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.

