
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec,
Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze,

Dąbrówka Wisłocka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomyśl Wielki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661228

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Radomyśl Wielki

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-310

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 146819121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@radomyslwielki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radomyslwielki.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:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec,
Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze,
Dąbrówka Wisłocka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aedfb700-71b8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027110/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 08:45

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002313/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec,
Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze,
Dąbrówka Wisłocka

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 00008497/01

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: BI.I.271.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1223919,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:a)
droga gminna Żarówka - Patryje w kierunku Janowca na długości 590 mb;b) droga gminna ulica
Słoneczna w Dulczy Wielkiej na długości 880 mb;c) droga gminna Dulcza Mała w kierunku na
Walasa, na długości 460 mb;d) droga gminna ul. Baczyńskiego w Radomyślu Wielkim na
długości 110 mb;e) droga gminna ul. Leśna w Radomyślu Wielkim na długości 390 mb;f) droga
gminna i plac postojowy obok remizy OSP w Partyni o powierzchni 1104 m2;g) droga gminna
Zgórsko obok cmentarza na długości 260 mb;h) droga gminna Ruda-Ścieżki II na długości 300
mb;i) droga gminna Ruda – Ścieżki I obok Dziekan na długości 250 mbj) droga gminna Podborze
- Kwatery na długości 400 mbk) droga gminna Dąbrówka – Zapłocie na długości 300 mb, w
zakresie: roboty przygotowawcze – wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 i 0/32 mm
dolomitowego gr.17 cm po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni warstwa wiążąca z bet.
asfalt. AC16W gr 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm i 5 cm dla
ruchu KR1-2., wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC16W śr. gr.
3,5 cm. Wykonanie robót wykończeniowych tj. utwardzenie poboczy kruszywem gr. 0/32 mm w
warstwie 7 i 8 cm z mechanicznym zagęszczeniem. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określony jest w Przedmiarze robót, Kosztorysach ofertowych, dokumentacji
technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących załączniki do specyfikacji
warunków zamówienia.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

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: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

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: 9

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: 794445,44

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1194790,28

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 794445,44

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: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641184156

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno 44

7.3.5) Kod pocztowy: 27-670

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027110/01 z dnia 2021-04-02

2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 794445,44

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

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
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