Ogłoszenie nr 510040574-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.
Gmina Mikołów: Remonty bieżące asfaltowych dróg gminnych w Mikołowie
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: 506452-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540016704-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty bieżące asfaltowych dróg gminnych w Mikołowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-4/2020
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:
Remonty bieżące asfaltowych dróg gminnych w Mikołowie. Zakres prac: Planowane remonty
nawierzchni bitumicznych obejmują dwa rodzaje robót. W przypadku wymiany nawierzchni
jezdni zakłada się frezowanie średniej grubości 4 cm, oczyszczenie mechaniczne podłoża,
regulacje urządzeń tj. włazy studni kanalizacyjnych, skrzynki wodociągowe, gazowe itp. a
następnie skropienie emulsją asfaltową szybkorozkładową i ułożenie warstwy wiążącej oraz
ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewiduję się również miejscową wymianę uszkodzonych
krawężników drogowych oraz przekładkę kostki brukowej. Natomiast przy remontach
cząstkowych nawierzchni bitumicznej należy przyjąć następujące pozycje do wyceny: cięcie
nawierzchni, kucie uszkodzonej nawierzchni, wyczyszczenie miejsca ubytku, skropienie,
ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz uszczelnienie krawędzi po wykonanym remoncie.
Jeżeli podłoże nie będzie posiadało odpowiedniej nośności, zakłada się jego wymianę tj.

wykonanie odpowiedniej konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Wykonanie robót musi być zgodne z załączonymi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

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: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 893569.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
Email wykonawcy: sekretariat@wprdsa.pl
Adres pocztowy: ul. Miedziana 5
Kod pocztowy: 40-321
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie
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 672507.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 672507.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1583335.95
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.

