Ogłoszenie nr 500054300-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie: rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły
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: 510042-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500025990-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Fabryczna 4 , 19203 Grajewo, woj. podlaskie, państwo
Polska, tel. , e-mail zdpgrajewo1@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.starostwograjewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.1.2018
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 rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły w km odc. I
10+782,20÷10+797,70; odc. II w km 10+809,80÷10+892,60. Zakres robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  odtworzenie trasy i
punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym/ odcinek I w km 10+782,2÷10+797,7 i odcinek II w km 10+809,8÷10+892,6 – 0,1 km;  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20cm z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. 2km – 40,1 m3;  rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm,
ułożonych na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem materiału i jego utylizacją – 13,0 m2;  rozebranie chodników z kostki brukowej
betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km – 47,4 m2; 
rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl.
18km – 54,0 m2;  rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem materiału z
rozbiórki na odl. 18km – 42,30 m2;  przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych – 43,8 m2;
ROBOTY ZIEMNE  wykopy wykonywane mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład; 61,5 m3;  nasypy
wykonane mechanicznie z gruntów I-II z transportem na odl. 10 km wraz z formowaniem – 67,9 m3; ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO  regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem, regulacja pionowa
zaworów wodociągowych - 2,0 szt.; PODBUDOWA  wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 20cm - 307,30 m2;  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 15cm – 307,30 m2;
NAWIERZCHNIA  wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 3 cm, wraz z odwiezieniem urobku z
frezowania i jego utylizacją – 48,0 m2;  wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, średnia
grubość warstwy 6cm (minimalna grubość warstwy 3cm) – 525,20 m2;  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm 522,20 m2; ROBOTY WYKONCZENIOWE  plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie
kategorii I-III – 112,80 m2;  uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem
ogumionym, uzupełnienie poboczy pospółką – 6,0 m3; ELEMENTY ULIC  ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 – 195,00 m;  ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z
wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 – 15,0 m;  wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej – 226,20 m2;  wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na
podsypce cementowo-piaskowej – 163,50 m2;  ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej – 124,0
mb.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233222-1

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: 08/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145069.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: STRABAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 178394.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178394.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205146.66
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

