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Ogłoszenie nr 500160279-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Zawilców w Mikołowie wraz z
rozbiórką i przebudową ogrodzenia przylegającego do drogi
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: 567353-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
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:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Zawilców w Mikołowie wraz z rozbiórką i
przebudową ogrodzenia przylegającego do drogi
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-45/2018
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:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Zawilców w Mikołowie wraz z rozbiórką i
przebudową ogrodzenia przylegającego do drogi. Zakres zamówienia: -opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy drogi klasy D do kategorii KR2 ulica Zawilców z
chodnikiem od granicy pasa drogowego ul. Żwirki i Wigury (Dz. Nr 1269/16) do ul. Konwalii
(dz. Nr 1570/66) o długości ~305 m, -przebudowa istniejącej jezdni o powierzchni ~ 2 055,0 m2,
o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, - przebudowa chodnika o
długości ~230 m i szer. 2 m o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm, budowa nowego chodnika długości ~60 m o nawierzchni z betonowej kostki o grubości 8 cm na
podbudowie z kruszywa łamanego, obrzeża betonowe o wym. 100x8x30 cm, - przebudowa
zjazdu publicznego do stadionu AKS Mikołów o powierzchni ~12,0 m2 z płyt drogowych
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sześciokątnych (trylinki), - rozbiórka muru z cegły długości ~107,0 m, grubości ~45 cm z
odwozem materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów, - rozbiórka płotu stalowego z
kształtowników stalowych – przęsła stalowe 3,2x1,0 m z transportem materiałów z rozbiórki na
miejsce wskazane przez Inwestora – odl. do 5 km, - uzyskanie opinii dendrologa odnośnie
możliwości wycinki drzew w okresie lęgowym, - wycinka drzew piłą mechaniczną (lipa - 9 szt,
klon - 5 szt, dąb - 2 szt.), mechaniczne karczowanie pni, wywożenie karpiny i gałęzi na
składowisko odpadów, transport drewna na miejsce wskazane przez Inwestora – odl. do 5 km, montaż ogrodzenia panelowego z przęseł stalowych 2200x2500, ocynkowanych, malowane
proszkowo, - rozebranie studni chłonnej z kręgów betonowych – 1 kpl., - montaż studzienki
niewłazowej z tworzywa sztucznego o głębokości do 2 m i średnicy 600 mm, zwieńczenie
teleskopowe – 1 kpl., - montaż rur z PVC o średnicy 200 mm – 50,0 m, - wykonanie
odwodnienia powierzchniowego jezdni i chodnika do istniejącej kanalizacji deszczowej z
elementów odwodnienia liniowego, wpustów z PCV fi 600, z kratą na ruch ciężki z żeliwa
sferoidalnego z osadnikiem i koszem, łączone rurą PCV-U SN 12 fi 200 ze studniami
rewizyjnymi istniejącymi - ~4-6 kpl., - opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia przez Powiatowy
Zarząd Dróg oraz wykonanie organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej – 1 kpl.
Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45000000-0, 71320000-7

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: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 959608.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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@wprsa.pl
Adres pocztowy: ul. Miedziana 5
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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 1169686.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1169686.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1169686.18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogi
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.
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