
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej 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/2022/04/11/budowa-drogi-gminnej-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 gminnej w miejscowości Skopanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-acf0e0f2-b967-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253759/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13 15:09

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053068/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej 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:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00253759/01 z dnia 2022-07-13

2022-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118081/01

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: PI-III.271.1.2.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 3750346,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule “zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-
użytkowego (załącznik nr 5 do SWZ) zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Skopanie”, z zastrzeżeniem, że:
1) w ciągu projektowanego chodnika pod zjazdy indywidualne należy przewidzieć zaniżenia w ilości ok. 20 szt. Lokalizację
zjazdów ustalić na etapie prac projektowych z Zamawiającym; 
2) projektowane oświetlenie uliczne należy zaprojektować jako linię kablową doziemną;
3) przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie dróg wewnętrznych na działkach o numerach ewid. 2022 i 2028 oraz
wykonanie dróg wewnętrznych z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych, oświetlenia ulicznego I kanału technologicznego; 
4) przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 2 przepustów pod projektowaną drogą na
cieku wodnym w km 0+710 i km 0+822;
5) zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszej specyfikacji oraz niniejsza specyfikacja z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności między niniejszą
specyfikacją, a programem funkcjonalno-użytkowym wiążące są postanowienia niniejszej specyfikacji.
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:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

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

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

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
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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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 3443430,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3443430,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3443430,20 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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Partner Konsorcjum: Firma
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652573938

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 13

7.3.4) Miejscowość: Stalowa Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 37-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3443430,20 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
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, z
zastrzeżeniem, że:
1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane) lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie
przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia – do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie robót budowlanych wraz ze złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we włąściwym
organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu organu do
złożonego zawiadomienia - do 11 miesięcy od podpisania umowy.
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