
Ogłoszenie nr 510202885-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Urząd Gminy Lipnica Wielka: Poszerzenie drogi do Leśniczówki w Przywarówce K362471 w km 0+745-1+925

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: 581031-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34-483  Lipnica Wielka, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poszerzenie drogi do Leśniczówki w Przywarówce K362471 w km 0+745-1+925

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.7.2020

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 wykonanie poszerzenia drogi do Leśniczówki w Przywarówce K362471 w km 0+745-1+925 na terenie
gminy Lipnica Wielka zgodnie z dokumentacją. W zakres zamówienia wchodzą: - roboty przygotowawcze (ręczne ścinanie i karczowanie) -
roboty związane z nawierzchnią asfaltową, - roboty wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. Ważna informacja!!! Zamawiający informuje, że na
przedmiotowej drodze tj. drodze do Leśniczówki w Przywarówce K362471 trwają roboty budowlane w km 0+745-1+925 polegające na:
wykonaniu dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2m wyniesionej ponad jezdnię 6cm oraz trwają roboty remontowe drogi do
Leśniczówki w Przywarówce K362471 w miejscowości Lipnicy Wielkiej w km 0+745 - 0+780 oraz w km 1+780 - 1+925 o szerokości 3.5m
oraz w km 0+780 - 1+780 o szerokości 3.5m. W związku z powyższym należy tak zaplanować i wykonać przedmiotowe zamówienie, aby
roboty budowlane nie kolidowały z trwającymi robotami. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby prace związane z ułożeniem nawierzchni
warstwy ścieralnej na poszerzanym odcinku jezdni były wykonane jednocześnie z pracami trwającymi już na remontowanej jezdni. 2.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt: 1) sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia; 2) w trakcie prowadzenia robót a) zabezpieczyć miejsce i teren realizacji robót przed dostępem osób trzecich – tereny, na
których będą prowadzone roboty budowlane są terenami ogólnodostępnymi, b) umożliwić bezpieczną komunikację, w tym ciągły przejazd po
drodze (w przypadku, gdy roboty budowlane prowadzone będą przy drodze); c) zabezpieczyć jezdnię 3) utrzymywać stały porządek wokół
terenu robót; 4) uzyskać zgody posiadaczy sąsiednich nieruchomości na rozbiórkę ogrodzeń, jeśli w trakcie realizacji zajdzie konieczność
dokonania ich rozbiórki; 5) w przypadku rozbiórki ogrodzeń, o których mowa pkt 4 lub w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia ogrodzeń
lub innych obiektów w trakcie realizacji robót, do ich odbudowy lub wypłacenia stosownego odszkodowania; 6) utylizować powstałe z
rozbiórki materiały i odpady; 7) sporządzić dokumentację powykonawczą; 9) uzyskać od właścicieli lub użytkowników albo zarządców sieci
lub innych urządzeń umieszczonych na nieruchomościach, na których wykonywane są roboty, potwierdzenia prawidłowości wykonanych
robót, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia roboty będą obejmować te sieci lub urządzenia; 10) zdemontować obiekty tymczasowe,
uporządkować plac budowy i tereny używane oraz przywrócić je do stanu pierwotnego

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45111000-8, 45000000-7

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189319.94
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

Nazwa wykonawcy: DROGBUD SOBANIAK SP. Z O.O.
Email wykonawcy: biuro@drogbudsobaniak.pl
Adres pocztowy: Zawoja 1970
Kod pocztowy: 34-222
Miejscowość: ZAWOJA
Kraj/woj.: małopolskie

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 215796.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215796.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243540.00
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:

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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