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Ogłoszenie nr 510236803-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.
Gmina Czarny Bór: Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze
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: 600859-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540212366-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czarny Bór, Krajowy numer identyfikacyjny 89071822500000, ul. Główna 18, 58-379
Czarny Bór, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 450 139, e-mail infrastruktura@czarnybor.pl, faks 748 450 006.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czarny-bor.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKR.271.7.2019.OK
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 robót budowlanych polegających na przebudowie
istniejących ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze oraz chodników przy budynkach
mieszkalnych przy ul. Skalników. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi: przebudowa
odcinków dróg klasy D o łącznej długości 940,96 m oraz przebudowa chodników o łącznej długości
273,19 m. W ramach zadania przewiduje się, oprócz wykonania jezdni, wykonanie chodników dla
pieszych oraz 46 stanowisk parkingowych, w tym 1 dla niepełnosprawnych. W ramach robót
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przewidziano również wykonanie szykan spowalniających ruch oraz wyniesionych wysp na
skrzyżowaniach. W ramach organizacji ruchu przewidziano przed wyniesionymi wyspami
wykonanie aktywnych punktów odblaskowych z aktywnymi diodami LED sygnalizującymi
zbliżanie się do miejsca niebezpiecznego. Zadanie obejmuje również remont istniejącego przepustu,
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie w miejsce istniejącej sieci oświetlenia
ulicznego nowego oświetlenia ulicznego energooszczędnego, ze źródłami światła LED, likwidację
kolizji gazowych, elekomunikacyjnych, energetycznych, wodnych i sanitarnych. Szczegółowy
zakres robót wynika z dokumentacji projektowej zadania, która stanowi integralna część SIWZ w
tym: projekt budowlany; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający
informuje, że podane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów,
dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego
rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości
i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania
przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za oferowane przez
Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz spełnią
wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na Wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233252-0, 45233200-1,
45230000-8, 45233140-2, 45316110-9

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: 04/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2981791.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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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: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BIN-POL Spółka jawna Z.
Atanowski, Cz. Ślufik
Email wykonawcy: binpol@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Kombatantów 2 58-302 Wałbrzych
Kod pocztowy: 58-302
Miejscowość: Wałbrzych
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 2739210.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2739210.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000305.79
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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