Ogłoszenie nr 2022/BZP 00175452 z dnia 2022-05-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412958
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Planetorza 52
1.5.2.) Miejscowość: Cisek
1.5.3.) Kod pocztowy: 47-253
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 774871172
1.5.8.) Numer faksu: 774871140
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@cisek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

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:

Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c3641b3-b667-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175452
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022601/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
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:
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Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115650/01

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: ZPD.271.2.4.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 1785678,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego
na budowie zadania pn.: „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice”. Przedmiotem inwestycji
będzie budowa dróg na nowo powstającym osiedlu mieszkalnym. Powstaną 3 drogi asfaltowe, wraz z oświetleniem oraz
kanalizacją deszczową, o łącznej długości ok. 700 m. 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji administracyjnych zgodnych z ustawą Prawo budowlane oraz wykonanie robót budowlanych
związanych z budową nawierzchni dróg: ul. Kozielska, ul. Zakole i ul. Żytnia w Kobylicach, sieci kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia w/w dróg. 2.Niniejsze zamówienie należy zrealizować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany
przez firmę: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński, ul. Strażaków 15, Gierałtowice, 47-208 Reńska
Wieś, oraz Opinię geotechniczną opracowaną przez firmę: DROGDAN Daniel Bekus, ul. Koszarowa 29, 42-200
Częstochowa. 3.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: a)dokumentacji projektowej - zgodnie z zakresem
zamówienia, b)robót budowlanych: - branża drogowa: długość dróg - 748,50 m, ilość krawężników betonowych -15x22cm 1495,0 m, powierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC S-11 - 4297,0 m2, powierzchnia poboczy ziemnych - 1497,0
m2, - branża kanalizacyjna - kanalizacja deszczowa odwodnienia dróg: wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika przewidywana ilość 2 szt., urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe w postaci osadników poziomych - 2 szt.,
kanał deszczowy De315 PVC o łącznej długości około 710,0 m, studnie kanalizacyjne Dn1000 - około 3 szt., studnie
kanalizacyjne Dn600 - około 15 szt., odcinki przyłączeniowe De200 PVC do studni z wpustem ulicznym o łącznej długości
około 130,0m, studnie Dn500 z wpustem ulicznym - 28 szt. - branża elektryczna: szafka oświetleniowa - 1 szt., kabel
YAKXS 4x35mm2 - 660,00 m, słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 22 kpl., słup teletechniczny do przestawienia 1 szt.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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: 2530110,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3117021,88 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2530110,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

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: TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7561992830
7.3.3) Ulica: Polna 1B
7.3.4) Miejscowość: Jaryszów
7.3.5) Kod pocztowy: 47-143
7.3.6.) Województwo: opolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2530110,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Zadanie pod nazwą: ,, BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI KOBYLICE"
DOFINANSOWANE JEST Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH - PROMESA NR 01/2021/4404/PolskiLad
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