Ogłoszenie nr 510163203-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.
Gmina Mikołów: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy
Mikołów w latach 2020 – 2021 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z
opracowaniem wymaganych projektów.
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: 558524-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540132312-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:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach
2020 – 2021 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem
wymaganych projektów.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-25/2020
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:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach
2020 – 2021 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem
wymaganych projektów. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wymianę i uzupełnianie
oznakowania drogowego pionowego spowodowaną zniszczeniem znaku, zużyciem lub
kradzieżą, a także montaż nowego oznakowania drogowego pionowego związanego z bieżącymi
potrzebami wynikającymi z projektów zmian organizacji ruchu w okresie od podpisania umowy
do 31.12.2021r. na drogach Gminy Mikołów lub do wyczerpania środków, b) wykonywanie

oznakowania drogowego poziomego i odnowę istniejącego oznakowania, - usunięcie zbędnego
oznakowania cienkowarstwowego - wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego –
linie krawędziowe i osiowe, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego –
pozostałe elementy oznakowania poziomego , - uzupełnienie Punktowych Elementów
Odblaskowych (PEO) , - usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, c) wymianę, ustawianie i montowanie
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym progów zwalniających) oraz obsługę
oznakowania pionowego zamontowanego na konstrukcjach wsporczych – bramownicach,
wysięgnikach, jeśli zaistnieje taka konieczność, d) oznakowanie miejsca awarii i
nieprzewidzianych zdarzeń na miejskiej sieci ulicznej w terminie maksymalnie 12h od
zgłoszenia, e) usuwanie nielegalnych reklam, jeśli zaistnieje taka konieczność, f) mycie znaków i
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, g) przeprowadzanie przeglądów oznakowania
pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, h) obsługiwanie ruchu
pojazdów nienormatywnych (ponadgabarytowych), polegającym na demontażu istniejącego
oznakowania, wykonywaniu tymczasowego oznakowania, zabezpieczeniu i ewentualnej
naprawie elementów drogi, jeśli zaistnieje taka konieczność, i) wprowadzanie tymczasowych
zmian w organizacji ruchu (np. podczas imprez na drogach) oraz wprowadzanie zmian w
istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów, jeśli zaistnieje taka
konieczność, j) wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego
zrealizowania zamówienia w zakresie rzeczowym, ujętym w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r z późn. zm.). k)
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania robót wg wskazań, związanych z
oznakowaniem poziomym na drogach gminnych w godzinach nocnych lub w dni wolne od
pracy, l) wykaz dróg gminnych objętych zakresem wykonywanych robót stanowi załącznik do
siwz uszczegółowienie zakresu zamówienia). 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: 45233290-8
Dodatkowe kody CPV: 45233280-5, 45233292-2, 45233221-4

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: 28/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406250.00
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 477292.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 477292.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 524656.50
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.

