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Ogłoszenie nr 510052605-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.
Gmina Pruchnik: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny –
Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w
m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
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: 513505-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pruchnik, Krajowy numer identyfikacyjny 65090042400000, ul. ul. Rynek 1, 37-560
Pruchnik, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166236113, e-mail
zampub@gminapruchnik.pl, faks 166236130.
Adres strony internetowej (url): www.pruchnik.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św.
Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy
„D” km 0+014,00 – 2+468,00
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ 271/3/2019
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 i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik
Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613,
618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00”. Zakres zamówienia obejmuje m. in.:

2019-03-19, 11:32

2z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f9a6d2b5-b3bf-4f1f-8757-34fb...

1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2) Usunięcie drzew i krzaków 3) Rozbiórka
elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 4) Wykopanie wykopów w gruntach nieskalistych
5)Wykonanie nasypów 6) Rowy kryte 7) Sączki podłużne 8) Profilowanie i zagęszczenie
podłoża 9)Warstwa mrozoochronna 10) Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 11) Nawierzchnia
z betonu asfaltowego 12) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 13) Wzmocnienie
warstw asfaltowych geosiatką 14) Umocnienie skarp rowów i ścieków 15) Oznakowanie
poziome 16) Oznakowanie pionowe 17) Bariery ochronne stalowe 18) Urządzenia
zabezpieczające ruch pieszy 19) Ustawienie krawężników betonowych 20) Chodnik z brukowej
kostki betonowej 21) Obrzeża betonowe 22)Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy w excelu do
WYCENY stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca winien
wycenić i dołączyć do oferty. 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją techniczną, w tym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (zał. nr 1 do SIWZ), poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad
wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 2. Zamawiający
informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych,patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający
dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych
właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w
dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie,
że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp
Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania
poniższych czynności w zakresie realizacji zamówienia. Szczegóły w rozdziale IV SIWZ i jej
załącznikach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233142-6, 45232451-8, 45100000-8, 45233200-1,
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:
Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie Zamawiający uznaje wpis Kierownika Budowy do
Dziennika Budowy o zakończeniu realizacji robót budowlanych potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych w
terminie. Zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny –
Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w
m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00” znajduje się na ostatecznej liście rankingowej
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wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 tj. https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11
/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-dofinansowanie.pdf. Na podstawie ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) PRGiPID
na lata 2016-2019, począwszy od 2019 roku, zostaje zastąpiony Funduszem Dróg
Samorządowych. Zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4982364.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Email wykonawcy: justyna.sroka@srabag.com
Adres pocztowy: Pruszków ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 5566529.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5566529.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7490828.55
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: ok. 65%
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.

4z4

2019-03-19, 11:32

