Ogłoszenie nr 510147737-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Urząd Gminy Boleszkowice: Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac
Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW na lata 2014-2020 Działanie 7
podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie 7.2. Wsparcie
inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury w tym inwestycji w energię onawiakna i oszczędzanie energii
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549978-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Boleszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53335700000000, ul. ul.
Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.
095 7606124 w. 43, e-mail boleszkowice@boleszkowice.pl, faks 957 606 135.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w
miejscowości Boleszkowice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OŚGN.271.6.2019
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:
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przebudowa dróg gminnych ulicy
Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na nr 1157/3, 1375, 137713 oraz 1497/1 w
Boleszkowicach. W stanie istniejącym ulica Artylerzystów stanowi drogę jednokierunkową,
połączenie ulicy Słonecznej z ul. Domańskiego i ul. T. Kościuszki. Jezdnia posiada

nawierzchnię bitumiczną, szer. 5,0 - 6,0 m, ograniczoną obustronnie opornikiem kamiennym.
Podbudowę jezdni stanowi brukowiec. Obecnie jezdnia bitumiczna charakteryzuje się
licznymi spękaniami podłużnymi i poprzecznymi tworzącymi siatki spękań oraz wyboje.
Miejscami nawierzchnia posiada niejednorodną nawierzchnię oraz podbudowę związaną z
wykonaniem robót odtworzeniowych po remontach i przebudowie istniejącej technicznej
infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w ul. Artylerzystów. Miejscami jezdnia wykazuje
brak odpowiedniej nośności co skutkuje powstaniem zapadnięć istniejącej nawierzchni.
Chodnik w ul. Artylerzystów wykonany jest z płytek betonowych, z brukowej kostki
betonowej oraz brukowca. Stan nawierzchni chodnika jest zły. Nawierzchnia chodnika nie
posiada normatywnych spadków podłużnych oraz poprzecznych. Posiada wiele nierówności.
Opornik kamienny kwalifikuje się do przestawienia. Na krawędzi jezdni i opornika powstały
widoczne szczeliny, które przyczyniają się do dalszej degradacji nawierzchni jezdni ul.
Artylerzystów. Nawierzchnię istniejących zjazdów do indywidualnych posesji stanowią płyty
betonowe "trylinka" oraz brukowiec. Stan nawierzchni kwalifikuje się do przebudowy
Początek przebudowy ul. Artylerzystów km 0-1-000 stanowi połączenie z drogą powiatową –
skrzyżowanie z ul. Słoneczna, natomiast koniec przebudowy stanowi skrzyżowanie z ul.
Domańskiego w km 0+256,70. Zakłada się karczowanie korzeni drzew, rozbiórkę istniejącej
nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodnika. W ramach opracowania zaplanowano
przebudowę jezdni poprzez nadanie jej normatywnej szerokości 3,5 m wraz z przebudową
istniejących miejsc postojowych nadając im regularną szerokość 2,5 m zlokalizowanych po
stronie prawej. Założono posadzenie nowych drzew, które charakteryzuje się
mrozoodpornością małymi wymaganiami glebowymi oraz bardzo rzadkim zawiązywaniem
owoców. Drzewa należy umieścić w okręgu wykonanego z kostki kamiennej wypełnionego
białym grysem. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z brukowej kostki betonowej typu
STAROBRUK ograniczoną obustronnie opornikiem kamiennym z rozbiórki. Istniejący
opornik kamienny należy rozebrać oczyścić i złożyć na placu budowy celem jego ponownego
wbudowania. Opornik kamienny należy posadowić na ławie betonowej z oporem klasy C12/15. Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z brukowca pochodzącego z
rozbiórki podbudowy istniejącej jezdni. Zarys miejsc postojowych należy wykonać z
rzędowej kostki kamiennej koloru czarnego. Nawierzchnię zjazdów do indywidualnych
posesji należy przebudować stosując brukowiec pochodzący z rozbiórki. Wszystkie
nawierzchnie z kostki kamiennej oraz brukowca należy zamiałować miałem kamiennym.
Chodnik wzdłuż ul. Artylerzystów oraz B. Chrobrego należy wykonać z brukowej kostki
betonowej pokrytą warstwą naturalnych kruszyw wraz z odcięciem dwoma rzędami kostki
kamiennej. Konstrukcja jezdni: 8 cm - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej typu
STAROBRUK; 3 cm - podsypka cem-piaskowa; 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego o
ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm; 15 cm - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa; Konstrukcja zjazdów do indywidualnych posesji: nawierzchnia z brukowej
kostki kamiennej z odzysku zamiłowana miałem kamiennym odcięta jednym rzędem kostki
kamiennej bazaltowej czarnej 15/17, 5 cm - podsypka cem.-piaskowa; 15 cm - podbudowa z
kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm; 15 cm - warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa; Konstrukcja chodnika: 8 cm - kostka betonowa z
warstwą naturalnych kruszyw 3 cm - podsypka cern.-piaskowa; 10 cm - warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem RM--1 ,5MPa; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
Stałej Organizacji Ruchu na podstawie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
„Wykonawca, który złoży najkorzystniejsza ofertę najpóźniej w dniu zawarcia umowy
przedłoży szczegółowy Kosztorys.”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2
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: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 714606.60
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: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD
Email wykonawcy: rolbud2000@wp.pl
Adres pocztowy: ul.Ceglana 8
Kod pocztowy: 74-510
Miejscowość: Trzcińsko - Zdrój
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
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 878966.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 868490
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 878966.12
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.

