
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

,,Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.baranowsandomierski.pl/2021/11/18/budowa-drogi-lacznik-drog-wojewodzkich-nr-872-
i-985-w-miejscowosci-skopanie/

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:
,,Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86d881b6-4897-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054631/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-11 11:33

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 "Budowa drogi - łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie"

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 00275212/03

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: SG.271.1.13.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 8682926,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w
miejscowości Skopanie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) w zakresie przebudowy istniejącej drogi gminnej nr 10 0012R – ul. Popiełuszki oraz budowy
nowego odcinka drogi – łącznika przebudowywanej drogi ze skrzyżowaniem z drogą
wojewódzką nr 985 – Projekt budowlany z załącznikami, zatwierdzony Decyzją Starosty
Tarnobrzeskiego znak AB.6740.2.2021 z dnia 08.10.2021 r. o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej oraz Projekt wykonawczy, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji.
2) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 i drogą powiatową nr
1117R – Projekt budowlany z załącznikami, zatwierdzony Decyzją Starosty Tarnobrzeskiego
znak AB.6740.2.2021 z dnia 08.10.2021 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
Projekt wykonawczy, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
3) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 872 i drogą gminną nr G012R
ul. Mielecka – Program Funkcjonalno–Użytkowy, stanowiący załącznik nr 6 oraz wyciąg z
dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji,

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00054631/01 z dnia 2022-02-11

2022-02-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej
specyfikacji,
5) Przedmiary robót do zakresu określonego w pkt. 1 i 2. Przedmiary robót mają charakter
pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc
Wykonawcy w oszacowaniu kosztów zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
błędne oszacowanie wartości zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o załączone przedmiary
robót. Zamawiający nie posiada przedmiarów na zakres robót określony w pkt.3.
4. W przypadku użycia nazw własnych w niniejszej specyfikacji i załącznikach, dopuszcza się
rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych. W sytuacji gdy Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to
należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w
dokumentacji pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same
parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim
muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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: 6
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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:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11998597,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8858686,17 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: Tak

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Partner Konsorcjum: PBI WMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161465524

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 10E

7.3.4) Miejscowość: Kraśnik

7.3.5) Kod pocztowy: 23-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Możliwość powierzenia podwykonawcom całości zamówienia poza robotami bitumicznymi
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SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8858686,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 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

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wielkość przedsiębiorstwa Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: duży przedsiębiorca
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