
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBSZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzeska 16

1.5.2.) Miejscowość: Lubsza

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-313

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774118630

1.5.8.) Numer faksu: 774118630

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubsza@lubsza.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubsza.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
bip.lubsza.ug.gov.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Naprawa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74e967cf-0bcc-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199490/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01 13:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000215/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Naprawa dróg gminnych, wykonanie nawierzchni asfaltowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167705/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 284552,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane drogowe mające na celu poprawę stanu
technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zakres robót do wykonania:
roboty pomiarowe, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwy górnej o grub. 8
cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych –
warstwy ścieralnej asfaltowej na gorąco o grub. 5 cm po zagęszczeniu. Zadanie obejmuje
wykonanie remontów na wskazanych odcinkach dróg gminnych w 17 sołectwach na terenie
gminy Lubsza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robot
(załącznik nr 11 do SWZ – oznaczony od 1 do 30) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (załącznik nr 10 do SWZ).
Opis zamówienia: Remont dróg gminnych klasy L i D w miejscowościach: Borucice,
Czepielowice, Czepielowice-Stawy, Dobrzyń, Dobrzyń-Sielska Woda, Garbów, Kościerzyce,
Lubsza, Mąkoszyce, Myśliborzyce, Nowe Kolnie, Nowy Świat, Piastowice, Pisarzowice,
Rogalice, Rogalice-Smolarnik, Roszkowice-Kopalina, Szydłowice, Śmiechowice i Tarnowiec.
Łączna długość remontowanych odcinków wynosi ~2,40 km, ogółem powierzchnia nawierzchni
asfaltowej do wykonania ~7 640 m². Wszystkie odcinki dróg pokazane są na mapkach
sytuacyjnych, stanowiących załącznik nr 12 do SWZ (oznaczony numerami od 1 do 30).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 457037,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 524609,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 457037,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
uwzględnia określone w kryteriach:

w ramach kryterium kosztu - rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 ustawy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471565567

7.3.3) Ulica: Oławska 26a

7.3.4) Miejscowość: Brzeg

7.3.5) Kod pocztowy: 49-300

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
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Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 457037,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej
etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej
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