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Ogłoszenie nr 510178791-N-2020 z dnia 17-09-2020 r.
Gmina Czarny Bór: Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór –
Borówno – Witków
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: 567720-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540150206-N-2020

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:
Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór – Borówno – Witków
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKR.271.5.2020.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 remoncie drogi
dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Czarny Bór do miejscowości Witków. Zadanie
obejmuje remont i naprawę nawierzchni oraz innych elementów dróg gminnych o nr: 114781D i
114780D (od m. Czarny Bór do m. Witków), na odcinku od km 0+000 do km 2+900, o długości
2,885 km – z wyłączeniem odcinka drogi w granicach działku dla przejazdu kolejowodrogowego. Celem remontu jest przywrócenie drogom ich stanu technicznego i użytkowego jak
przed uszkodzeniami. Drogi gminne na odcinku od km 0+000 do km 2+900 są drogami
jednojezdniowymi o dwóch kierunkach ruchu. Odcinki dróg przewidziane do remontu znajdują
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się w obszarze zabudowy rozproszonej miejscowości: Czarny Bór, Borówno i Witków. Drogi w
układzie komunikacyjnym są klasy D pełnią funkcję obsługową bezpośredniego otoczenia i
obiektów znajdujących się przy drogach. Robotami naprawczymi objęty jest odcinek dróg o
nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi oraz odcinkowymi rowami drogowymi
odwadniającymi korpus drogi. Paramenty drogi:klasa techniczna drogi: gminna klasy D; rodzaj
nawierzchni jezdni: bitumiczna; szerokość nawierzchni: 2,75m ÷ 4,0m – o pochyleniu
poprzecznym jedni jednostronnym wielkości 2%; szerokość obustronnych poboczy: 0,5m ÷ 1,5m
– umocnienie kruszywem niezwiązanym,stabilizowanych mechanicznie; rowy przydrożne: o
przekroju trapezowym; ściek trójkątny podłużny przykrawędziowy, z betonowych elementów
prefabrykowanych 40x50x16÷18 cm – strona lewa; dopuszczalne obciążenie: 80 kN/oś;
kategoria ruchu: KR1; projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat. Szczegółowy zakres
robót wynika z dokumentacji projektowej zadania, która stanowi integralną część SIWZ.
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,
45233140-2

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: 11/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 820060.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
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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
Nazwa wykonawcy: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 12 58-100 Świdnica
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
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 970944.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 970944.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1328384.93
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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