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Ogłoszenie nr 510057305-N-2020 z dnia 01-04-2020 r.
Gmina Rychwał: Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr G486029P w
miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów)”
współfinansowanego w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511585-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rychwał, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac Wolności 16, 62570 Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, e-mail
przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.
Adres strony internetowej (url): www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G.271.2.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości
Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj. W zakres opracowania projektowego wchodzi: a)
sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi
opiniami i uzgodnieniami oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz
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uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania. Projekt
budowlany sporządzony powinien być na podstawie załączonego Programu FunkcjonalnoUżytkowego. Wszelkie odstępstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagają zgody
Zamawiającego. b) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w
szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. c) opracowanie i uzgodnienie projektu
stałej organizacji ruchu, d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), e)
sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót, 2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych
pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID). 3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z
ustawy Prawo budowlane. 4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez
Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji ZRID: Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy, na odcinku od km 0+000 do
1+275 - roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, - wykonanie podbudowy z tłucznia
kamiennego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie zjazdów z tłucznia
kamiennego, - wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego - wykonanie poboczy, - oznakowanie
drogi. 5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej, w
zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie. UWAGA: Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. Zakres
nie obejmuje uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, którą została
wydana 28 stycznia 2020 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231000-5, 45111200-0, 45233120-6, 45314200-3,
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: 31/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 718561.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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
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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: Trans-Spili Sp z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 18a
Kod pocztowy: 62-563
Miejscowość: Licheń Stary
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 554136.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 554136.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1469850.00
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: 34000.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
Sporządzenie dokumentacji projektowej przez firmę PPBH Promark Bis, ul. Bydgoska 10/9, 62510 Konin
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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