14.03.2018

Ogłoszenie nr 500055713-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych.
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: 513042-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 trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-7/2018
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 trzech zjazdów publicznych z dróg gminnych. Część 1
zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Marii Konopnickiej do działki nr
2153/64 w Mikołowie. Zakres zamówienia: 1) wykonanie projektu budowlanego dla
poszczególnych zjazdów wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, 2) wykonanie specyfikacji
technicznych dla przedmiotowych zjazdów, 3) wykonanie operatu wodnoprawnego, 4)
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, 5) utylizacja nawierzchni asfaltowych, nawierzchni
chodnikowych, gruzu i nadmiarów ziemi, 6) regulacja urządzeń technicznych włazów, zasuw
itp., 7) wykonanie robót niezbędnych umożliwiających funkcjonowanie zjazdów, 8) wykonanie
geodezji powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach
geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów 9) długość zjazdu ok. 6 m, 10)
szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 3 m, 11) jezdnie zjazdu dodatkowo poszerzyć o ciąg
pieszy wynoszący ok. 1,5 m, 12) warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 10 cm, 13) doprowadzić
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grunt do nośności G1, 14) wody opadowe z powierzchni zjazdu skierować na do istniejącego
rowu, 15) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o
promieniu nie mniejszym niż 5 m, 16) przewidzieć do odtworzenia uszkodzoną krawędź
nawierzchni asfaltowej na długości połączenia zjazdu z drogą, 17) wszystkie krawędzie zjazdu
obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie betonowej, 18) zabudować rurę
przepustową zgodnie z uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, 19) wykonać
ścianki czołowe dla przepustu w formie elementów prefabrykowanych lub stożków z granitu lub
płyt kamiennych (min wymiary 20 cm x 20 cm o gr. min. 6 cm), 20) umocnienie dna rowu i
skarp na długości 10 m granitem lub płytami chodnikowymi. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy. Część 2 zamówienia: Zaprojektowanie i
wykonanie zjazdu z ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 w Mikołowie. Zakres zamówienia: 1)
wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych zjazdów wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień, 2) wykonanie specyfikacji technicznych dla przedmiotowych zjazdów, 3) wykonanie
operatu wodnoprawnego, 4) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, 5) utylizacja nawierzchni
asfaltowych, nawierzchni chodnikowych, gruzu i nadmiarów ziemi, 6) regulacja urządzeń
technicznych włazów, zasuw itp., 7) wykonanie robót niezbędnych umożliwiających
funkcjonowanie zjazdów , 8) wykonanie geodezji powykonawczej wykonanych obiektów wraz z
naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii
obiektów. 9) długość zjazdu ok. 8 m, 10) szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 6m, 11)
warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 10 cm, 12) doprowadzić grunt do nośności G1, 13) wody
opadowe z powierzchni zjazdu skierować do istniejącego rowu, 14) przecięcie krawędzi
nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m, 15)
wszystkie krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie
betonowej, 16) regulacja wysokościowa istniejącego hydrantu, 17) zabudować rurę przepustową
zgodnie z uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym uwzględniając wymianę starej
istniejącej rury, 18) wykonać ścianki czołowe dla przepustu w formie elementów
prefabrykowanych lub stożków z granitu lub płyt kamiennych (min wymiary 20 cm x 20 cm o gr.
min. 6 cm), 19) umocnienie dna rowu i skarp na długości 10 m granitem lub płytami
chodnikowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno –
użytkowy. Część 3 zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Katowickiej do
działki nr 2648/112 wraz z utwardzeniem fragmentu terenu działki 2648/112 w Mikołowie.
Zakres zamówienia: 1) wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych zjazdów wraz z
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, 2) wykonanie specyfikacji technicznych dla
przedmiotowych zjazdów, 3) wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu
drogowego oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia przez Starostę Mikołowskiego, 4)
dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, 5) utylizacja nawierzchni asfaltowych, nawierzchni
chodnikowych, gruzu i nadmiarów ziemi, 6) regulacja urządzeń technicznych włazów, zasuw itp.
7) wykonanie robót niezbędnych umożliwiających funkcjonowanie zjazdów, 8) wykonanie
oznakowania tymczasowego oraz docelowego, 9) wykonanie geodezji powykonawczej
wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z
zachowaniem prawidłowej topologii obiektów, Zjazd z ul. Katowickiej do działki nr 2648/112. a)
długość zjazdu ok. 8 m, b) szerokość jezdni na zjeździe przyjąć równą 6m, c) warstwa ścieralna
kostka betonowa gr. 10 cm, d) doprowadzić grunt do nośności G1, e) przecięcie krawędzi
nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglić łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m, f)
wszystkie krawędzie zjazdu obramować krawężnikiem najazdowym, ułożonym na ławie
betonowej, g) wykonać niwelacje i przebrukować istniejący chodnik dostosowując go do
projektowanego zjazdu, h) wykonać docelową i tymczasową organizację ruchu drogowego, i)
wykonać bramę przesuwną ocynkowaną panelową w kolorze RAL 6005 w miejscu
zlikwidowanych przęseł ogrodzenia, j) słupki bramy zlokalizować min 0,5 m od krawędzi jezdni
zjazdu, k) bram powinna być wyposażona w zamek wraz z 6 kluczami, l) uwzględnić konieczne
roboty związane z przeróbką istniejącego ogrodzenia. Utwardzenia terenu przy ul. Katowickiej
na działce nr 2648/112. a) długość utwardzenia ok. 55 m, b) szerokość utwardzenia przyjąć ok. 9
m, c) zebrać ziemię urodzajną i przewieść ją na teren ZUK na odległość ok. 2 km d)
doprowadzić istniejący teren do nośności G1, e) uzyskać na warstwie kruszywa wtórny moduł
odkształcenia nie mniejszy niż 120 MPa, f) wykonać podbudowę z kruszywa łamanego lub
przekruszu betonowego, g) wykonać warstwę górną z frezu asfaltowego o grubości od 5 do 10
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cm, h) zabudować nowe krawężniki najazdowe i przejściowe w miejscu połączenia utwardzenia
z istniejącą kostką betonową na długości 6 m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera program funkcjonalno – użytkowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul. Marii
Konopnickiej do działki nr 2153/64 w Mikołowie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - oferta z najniższą ceną (24 600,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10 000,00 zł).
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul.
Poprzecznej do działki nr 2221/5 w Mikołowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30040.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: COMPLEX s.c. Grzegorz Janik Mirosław Michoń
Email wykonawcy: roboty@ppcomplex.pl
Adres pocztowy: ul. Stuska 5
Kod pocztowy: 43-180
Miejscowość: Orzesze
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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 59040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61500.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu z ul.
Katowickiej do działki nr 2648/112 wraz z utwardzeniem
fragmentu terenu działki 2648/112 w Mikołowie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych - oferta z najniższą ceną (145 140,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (132 000,00 zł).
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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