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Ogłoszenie nr 510224267-N-2020 z dnia 10-11-2020 r.
Gmina Czarna Dąbrówka: Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita
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: 583282-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czarna Dąbrówka, Krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, ul. Gdańska 5,
77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 212 643, e-mail
gmina@czarnadabrowska.pl, faks 59 811 26 44.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.czarnadabrowka.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPI.271.26.2020
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:
1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej
nr 148040G w miejscowości Mydlita. 2. Zakres robót obejmuje: Przebudowę drogi gminnej nr
148040G w miejscowości Mydlita na długości 605 m b. Zostanie wykonana jezdnia o szerokości
5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm. Zjazdy indywidualne i publiczne zostaną
utwardzone - 4 zjazdy. Istniejąca droga posiada szerokość ok. 3,5 m. Przebudowa drogi zostanie
wykonana po istniejącym przebiegu z poszerzeniami podbudowy. W ramach inwestycji należy
przebudować cztery istniejące zjazdy. Konstrukcja drogi: - 3 cm warstwa ścieralna z MMB - 5
cm warstwa wiążąca z MMB - 8 cm wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab.
mechanicznie 0/31,5 - istniejąca nawierzchnia z brukowca Pobocza należy wykonać obustronnie
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr cm o szerokości 0,75 m.
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Konstrukcja drogi na poszerzeniach: - 3 cm warstwa ścieralna z MMB - 5 cm warstwa wiążąca z
MMB - 20 cm wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5
Konstrukcja zjazdów: - 3 cm warstwa ścieralna z MMB - 5 cm warstwa wiążąca z MMB - 20 cm
wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 Odwodnienie:
Odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody opadowe na
przyległe tereny zielone zlokalizowane w pasie drogi gminnej. 3. Zakres prac towarzyszących
robotom podstawowym: 1) organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy, 2) usuwanie z
placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać
wykonywanie robót (gruz, elementy opakowaniowe, nieczystości), 3) uporządkowanie terenu po
budowie oraz wszelkie inne prace niewymienione w SIWZ, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa, 4)
prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach
określonych SIWZ, umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonywanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, 5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z
przyjętej technologii wykonania robót. 4. Obowiązki Wykonawcy 1) protokolarne przejęcie
terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, oraz jego
organizacja, zabezpieczenie i należyte utrzymanie; 2) zabezpieczenie terenu budowy przed
wstępem i dostępem nieuprawnionych osób trzecich, 3) urządzenie i organizacja terenu budowy
oraz koordynowanie robót, 4) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie
wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, 6)
zapewnienie bezpieczeństwa według obowiązujących przepisów prawa dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowanych robót oraz przepisów p-poż, 7) ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 8) zapewnienie w niezbędnej ilości
potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i
dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 9)
umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których
należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im
informacji wymaganych tą ustawą, 10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 11)
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego obiektów budowlanych sąsiadujących lub
znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy
urządzeń jeżeli doszło do ich uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonywanych robót 12)
wykonywanie przedmiotu zamówienia z nowych materiałów, bez cech używalności i uszkodzeń.
13) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów
prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 1333) – dalej zwaną „Prawo budowlane”. W przypadku
wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na
Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego
przekazania przez Zamawiającego, 14) przedstawianie Zamawiającemu, na każde jego żądanie,
przed wbudowaniem materiałów, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i
dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”,
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia.
Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie
badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość
materiałów i nienależyte wykonanie robót, 15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin
zakończenia robót, 16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez
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osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 17) wyznaczenie
do wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 18) dostarczenie niezbędnych
dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 19) uzyskanie we własnym zakresie
przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa)
wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 5.
Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych 1) końcowy odbiór robót budowlanych
nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez komisję powołaną przez
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie dopuszcza
odbiorów częściowych. 2) do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć Komisji Odbioru Końcowego w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, komplet
dokumentów w tym: a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, b) szczegółowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), c)
dokumentację powykonawczą zakresu robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. e) geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, f) kosztorys powykonawczy 3) Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w celu zatwierdzenia, przed zawarciem
umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego. 4) Dokumenty odbiorowe Wykonawca jest
zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w stosowne teczki
(skoroszyty, segregatory, itp.). Wymagane jest przygotowanie 2 kompletów dokumentacji; 5)
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisami podanymi w
załączniku nr 4 – Projekt Umowy; 6) Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien
przestrzegać ogólnych warunków ochrony własności publicznej i prywatnej oraz dbać o ochronę
środowiska; 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które
stanowią załączniki nr 7, 8 oraz 9 do SIWZ. Uwaga! Przedmiary robót mają charakter
pomocniczy (poglądowy) w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i służą
Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. Za wykonanie zamówienia
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z rozdziałem XX pkt. 2 SIWZ. Istotne
cechy i parametry i rozwiązania, to takie, które pozwolą zachować wszystkim wykonywanym: 1)
Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na
prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób
założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od
założonych w opisie przedmiotu zamówienia; 2) Utwardzanym placom, drogom: wszystkie
cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich
wymiarów; 3) Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż
zakładane. 7. Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów
lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę
rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. Wszędzie gdzie wskazano
w opisie odpowiednią normę, dopuszcza się rozwiązanie równoważne opisywanym normą.
Uwaga! Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i
funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych
względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został
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opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu
SIWZ lub w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako
wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w
kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Z tych
względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za
niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że
materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa
na Wykonawcy. 8. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium
oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Gwarancja
jakości stanowi kryterium oceny ofert. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi:
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem”. 10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233220-7

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: 12/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 308673.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

19.11.2020, 07:21

Firefox

5z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c42cd1bf-2e8b-42f8-91d4-c78c...

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 297704.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297704.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 401005.37
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.
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