
Ogłoszenie nr 510262653-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Gmina Sitkówka - Nowiny: „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul.
Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608587-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540226387-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe
Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail
d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.nowiny.com.pl/, (Zakładka przetargi)

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach,
Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
INO.272.84.P.19

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:

2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Rozbudowa drogi gminnej na działce nr
ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny – w systemie
zaprojektuj – zbuduj. 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1)Opracowanie dokumentacji projektowej
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na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o
dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi
robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją
projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na
rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagana. Zakres przedmiotu
zamówienia publicznego określono szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 2.2.
Przedmiotowy odcinek drogi długości 0,76 km jest przedłużeniem częściowo urządzonego odcinka
ul. Marmurowej i łączy się z drogą publiczną nr 000472T na terenie gminy i miasta Chęciny. 2.3.
Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2.4. Wykonawca w
trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z
Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. 2.5.
Wykonawca w ramach swoich obowiązków musi uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego
niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację zakresu
zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Program Funkcjonalno-
Użytkowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać
przedmiot umowy z materiałów własnych. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i
zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 3.3. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz
organizację (BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy
prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 3.4. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a
ustawy wymaga aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca i podwykonawca zatrudniał na
podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres
zamówienia określony w § 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; Ilość
pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca
uwzględniając termin wykonania zmówienia oraz złożoność dokumentacji projektowej. 3.4.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania złożenia
przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.4.2. Zmiana pracowników
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia skutkuje obowiązkiem dostarczenia przez
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu i dowodów, o
których mowa w pkt 3.4.1. 3.4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji w/w
dowodów poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku dostarczenia umów o pracę (do wglądu,
oznacza to że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych
zawartych w przedłożonych umowach o pracę), osób mających wykonywać te czynności, pod
rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. Przedstawiciel Zamawiającego
uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji
prac. 3.5. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów,
z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

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

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45233220-7, 45233223-8, 45233280-5, 45233290-8,
45233000-9, 45230000-8, 45200000-9, 45111200-0, 45111000-8, 45110000-1, 45100000-8,
71322000-1, 71320000-7, 71300000-1

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: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1730894.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRASBUD BUDOWNICTWOT.MICHALSKI, R.MAJCHRZYK SP.J
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Żeromskiego 84
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2479179.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1820141.70
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3738005.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 250000,00

IV.8) Informacje dodatkowe:
Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID)-250000,00 zł brutto

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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