Ogłoszenie nr 510264031-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Gmina Mikołów: Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat 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: 619611-N-2019
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, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-39/2019
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:
Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie Zakres
zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: - połączenia drogowego pomiędzy
istniejącymi drogami powiatowymi (dł. ok. 366 mb, szer. 7,0 mb); - chodnika dla pieszych
(pow.1115,00 m2); - połączeń do ulic powiatowych; - zjazdów do działek przeznaczonych pod
inwestycje (pow. 720,00 m2); - oświetlenia ulicznego (z oprawami LED z optyką do dróg
gminnych, strumień oprawy minimum 10 000 lm,barwa 4000 K wydajność min. 140lm/W,
przystosowane do pracy z statecznikiem współpracującym ze standartem 1-10V , Oprawy mają
być wyposażone w gniazdo SOCET NEMA 7 pinów z wbudowanym nadajnikiem radiowym
pracującym na częstotliwości 868 Hz, żywotność LED 100 000 h, zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10 kV, IK08, IP65, Słupy aluminiowe i wysięgniki w kolorze inox 178 .); wymianę przebiegającej wzdłuż ul. Nowy Świat w rejonie projektowanego łącznika sieci

napowietrznej wykonanej przewodami 4 x AL 70 na sieć izolowaną przewodami AsXSn 4x95
mm2 (od projektowanego słupa wirowego nad wjazdem - ok. 35 m). Dotyczy to również sieci
oświetlenia ulicznego, którą należy wymienić na izolowaną przewodami AsXSn 2 x 35 mm2 na
odcinku od przesuniętego i wymienionego słupa wirowanego do izolowanej sieci napowietrznej
oświetlenia (ok 110m). - kanalizacji deszczowej; - kanału technologicznego; - przebudowy sieci
energetycznej niskiego napięcia; - przebudowy sieci energetycznej średniego napięcia; przebudowy przyłącza gazowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45231220-3, 45231400-9, 45231110-9, 77211400-6

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: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3041531.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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: JKM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: jkmmikolow@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Skalna 6/12
Kod pocztowy: 43-190
Miejscowość: Mikołów
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 2767500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2767500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3450153.28
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.

