Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090585/01 z dnia 2021-06-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegające na przebudowie ulicy
Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A
1.5.2.) Miejscowość: Kowary
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 756439225
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.winiarz@kowary.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.kowary.pl/public/?id=46969
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:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegające na przebudowie ulicy
Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c210f01b-bdf1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090585/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2021-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090585/01 z dnia 2021-06-22

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 13:52
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000385/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegające na przebudowie
ulicy Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowiemiejsc postojowych
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 00064864/01

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: WRM.271.12.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 916579,56 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (materiał z rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej
należy przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego),
b) Roboty ziemne – korytowanie.
c) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych.
d) Podbudowa z betonu C12/15.
e) Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej wraz z oporem.
g) Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem.
h) Ułożenie obrzeża betonowego 100*8*30 na ławie betonowej wraz z oporem.
i) Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej szarej gr. 8cm ułożonej na niesorcie
kamiennym.
j) Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej 8/11 z odzysku ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej.
k) Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm.
l) Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm.
ł) Wykonanie schodów terenowych.
m)Wykonanie ciągów komunikacyjnych przy budynków.
n) Wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z drogą manewrową z kostki szarej
nawierzchnię miejsc postojowych należy wydzielić kostką betonową w kolorze czerwonym.
o) Roboty wykończeniowe.
p) wykonanie Decyzji Konserwatora Zabytków nr 744/2021 z dnia 29.04.2021 r.
r) Zaprojektowanie oraz wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego.
2021-06-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090585/01 z dnia 2021-06-22

s) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt
tymczasowy organizacji ruchu na czas robót uwzględniający ewentualne objazdy z wykonaniem
oznakowania.
t ) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
u) Wykonania operatu kolaudacyjnego
w) Zakup i nasadzenie drzew o wysokości minimum 130 cm - 10 szt (Jarząb Płacząca Pendula 2
szt , Wierzba Hakuro- 3 szt , Wiśnia piłkow Kanzan- 2 szt , 3szt Lipa Drobnolistna 'Greenspare')
4.5.3.) Główny 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: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
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:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 992000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1192132,61 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 992000,00 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 HandlowoUsługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6110050864
7.3.3) Ulica: ul. Daszyńskiego 16F
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7.3.4) Miejscowość: Mysłakowice
7.3.5) Kod pocztowy: 58-533
7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 992000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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