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Ogłoszenie nr 500036938-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.
Urząd Gminy w Cielądzu: ,,Przebudowa drogi gminnej nr. 113052E Łaszczyn w m. Łaszczyn’’
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: 581038-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Cielądzu, Krajowy numer identyfikacyjny 53545100000, ul. , 96214 Cielądz,
woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 152 429, e-mail ugcieladz@o2.pl, faks 468 152 352.
Adres strony internetowej (url): www.cieladz.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.cieladz.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.cieladz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Przebudowa drogi gminnej nr. 113052E Łaszczyn w m. Łaszczyn’’
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 przebudowa drogi gminnej nr 113052E w miejscowości Łaszczyn
na odcinku km 0+000 do km 2+237.65. Droga zlokalizowana jest na fragmentach działek nr ew.
153, 176, 169, 317, 360 obręb Łaszczyn. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej
nawierzchni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 szerokość jezdni wynosi 3,5 m
natomiast spadki jezdni mają mieć 2% (na łukach jednostronne , na odcinkach prostych
daszkowe). Dodatkowo należy wykonać pobocza na całej długości remontowanego odcinka o
szerokości 0,5 m. Pobocza wzmocnić kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 o grubości 5 cm. W
trakcie prowadzenia prac pas drogowy ma być oznakowany w sposób informujący
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użytkowników o utrudnieniach. Po wykonanych robotach uporządkować pas drogowy,
zamontować pionowe znaki drogowe. Całość prac będzie nadzorowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazanego przez zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określają:
uproszczony projekt techniczny, ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWIOR).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 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: 25/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249656.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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 Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prdgielniow.pl
Adres pocztowy: 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38
Kod pocztowy: 26-434
Miejscowość: Gielniów
Kraj/woj.: łódzkie
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249656,20
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 249656,20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 339040,18
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:
Brak
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 Przetargu Nieograniczonego na podstawie art. dz.
U.z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. 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.
Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego umieszczonego na
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na Biuletynie Informacji Publicznej z uwagi na to, że
jego wartość opiewała na kwotę powyżej 30 000 euro, nie przekroczyła natomiast progów
unijnych, które na roboty budowlane przewidują kwotę 5 225 000 euro.
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