
Ogłoszenie nr 510203142-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie: Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T
Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska

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: 585159-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 83041358000000, ul. ul. Drogowców  4, 28-200  Staszów, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 643 110, e-mail zdpstaszow@staszowski.eu, faks 158 643 619.
Adres strony internetowej (url): www.bip.staszowski.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DM2.261.4.2020

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:

Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie elementów betonowych i żelbetowych mostu przez rzekę Czarna w ciągu
drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany – Kłoda w miejscowości Kłoda oraz mostu na rzece Kanał Strumień w ciągu drogi powiatowej nr 0822T
Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska. Zamówienie obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót: 1)czyszczenie strumieniowo-ścierne
powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betonowych; 2)impregnacja przeciwsolna natryskowa; 3) torkretowanie pęknięć konstrukcji
betonowych lub żelbetowych; 4) naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostowych trwałych; 5)uzupełnienie ubytków
mieszanką z asfaltu lanego; 6) rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych gr. 4 cm; 7) nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego –
warstwa ścieralna z mieszanki grysowej oraz innych prac gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) zapewnienie właściwego zabezpieczenia,
ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; b) możliwość realizacji robót połówkami z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w
trakcie prowadzenia robót; c) zabezpieczenie ruchu pieszego; d) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu
odbioru końcowego robót, e) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, itp.), f) pełną
odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie
przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego niniejszego
zamówienia. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221111-3

Dodatkowe kody CPV: 45221119-9

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: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 252369.14
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
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: USŁUGI BUDOWLANE Robert Jamroży
Email wykonawcy: inwestycje.jamrozy@wp.pl
Adres pocztowy: Góra 15A
Kod pocztowy: 28-142
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Miejscowość: Tuczępy
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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 272183.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 272183.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 306900.50
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 jest zgodne z przepisami.
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