
Ogłoszenie nr 510129304-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

Gmina Baćkowice: Remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów

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: 549565-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baćkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice  84,
27-552  Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail
ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04.
Adres strony internetowej (url): http://backowice-gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D.3042.2.2019

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 realizacja robót budowlanych związanych z remont drogi nr
305009T w miejscowości Wszachów. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr
305009T w miejscowości Wszachów. Odcinek długości 1 840m, szerokość jezdni od 3,00m do
4,00m. Inwestycja będzie obejmowała remont nawierzchni jezdni poprzez: wykonanie nakładki
bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5. Podstawowe
parametry projektowanej drogi: - długość projektowanego odcinka: 1 840m, - szerokość jezdni:
od 3,00m do 4,00m, - szerokość poboczy utwardzonych: 0,75m, Przedmiotem inwestycji jest
remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów o długości 1840m. Zakłada się
wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.
Grubość nowego pakietu bitumicznego, została dobrana na podstawie inwentaryzacji w terenie,



na podstawie stopnia degradacji istniejących warstw konstrukcji nawierzchni. Na odcinku od km
0+000 do km 0+200 przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm i szerokości 4,00m. Od
km 0+200 do km 1+200 zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni, poprzez wykonanie
warstwy profilującej grubości średnio 3cm (75kg/m2), warstwę wiążącą grubości 3cm oraz
warstwę ścieralną grubości 4cm i szerokości 4,00m. Wszystkie powyższe warstwy zostaną
wykonane z betonu asfaltowego. Trzeci odcinek od km 1+200 do km 1+360, będzie posiadał
szerokość 3,50m, zaś od km 1+360 do km 1+840 szerokość, 3,00m, a konstrukcja nawierzchni
zostanie wzmocniona poprzez wykonanie warstwy profilująco-wiążącej grubości średnio 3cm
(75kg/m2) oraz warstwy ścieralnej grubości 4cm. Obie warstwy wykonane zostaną z betonu
asfaltowego. Droga będzie użytkowana głównie przez mieszkańców gminy Baćkowice, którzy
poruszają się po niej zarówno pojazdami rolniczymi, jak również osobowymi. Drogą gminną nr
305009T odbywa się również transport zbiorowy. Dla autobusów wyznaczono w km 0+718
przystanek. W celu właściwego odwodnienia terenu, przewidziano odmulenie istniejących
rowów, na całej długości drogi

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45111200-8

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 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: 18/06/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 839695.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
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: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Rakowska 33



Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 350045.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305045.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 478375.41
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.


