
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w
Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIERZBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 73

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 486183610

1.5.8.) Numer faksu: 486183611

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wierzbica@wierzbica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7206

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:
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w
Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c66d242-c16c-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353427/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19 11:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087396/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w
Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130059/01

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: SP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2150901,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w
Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy”.
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie każdej części zamówienia:
− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
− wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i
przedmiarów;
− opracowanie dokumentacji powykonawczej tj.: inwentaryzacji, łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia,
atestami, informacją o udzielonej gwarancji.
Zadanie 1.
„Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem w miejscowości Polany Kolonia”
- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5,0 m od km 0+000 do km 0+050
- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 3,5 m od km 0+050 do km 1+061
- budowę 3 szt. mijanek o szer. Jezdni 5,0m i długości 25m każda
- przebudowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 744
- budowę 2 szt. zjazdów publicznych na drogi gruntowe
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75m
- budowę kanału technologicznego
- poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szerokości 10,0m, który umożliwi rozbudowę drogi gminnej
w zakresie dostosowania jej parametrów do obowiązujących dl dróg publicznych
- montaż barierek bezpieczeństwa U-11A przy figurce
- stała organizacja ruchu.

Zadanie 2.
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgórki”
- od km 0+015 do km 0+541,46 jezdnia szerokości 5,0m o spadku daszkowym 2%
- obustronne pobocza szer, 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz
- od km 0+541,46 do km 0+782,00 jezdnia szerokości 3,5 m o spadku daszkowym 2%
- obustronne pobocza szer, 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz
- stała organizacja ruchu.

Zadanie 3.
„Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wierzbica”
- wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni przy zachowaniu jej szerokości
- przebudowa poboczy do 0,75m szerokości
- profilowanie skarp i dna istniejącego rowu obustronnego
- przebudowa włączenia do ul. Kochanowskiego wraz z przebudową przepustu pod jezdnią
- wykonanie mijanek oraz 3 progów zwalniających.
- stałą organizacja ruchu.

Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do zgłoszenia zakończenia
robót objętych przedmiotem umowy. Wszystkie koszty (w tym administracyjne) wynikające z procedur odbiorowych
obciążają Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 2150901,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2378970,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2150901,00 PLN

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6642310210

7.3.3) Ulica: Bugaj 32

7.3.4) Miejscowość: Starachowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2150901,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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