
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godziesze Wielkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada, 10

1.5.2.) Miejscowość: Godziesze Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-872

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627611089

1.5.8.) Numer faksu: 627611053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewielkie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/zamowienia-publiczne-2021/zamowienia-publiczne-
zgodnie-z-ustawa-z-ustawa-prawo-zamowien-publicznych.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e159198-deec-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181663/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15 14:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029275/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą
Opatówek (asfalt) na odcinku od dz. 95 do dz. 238

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą
Opatówek (tłuczeń) od dz. 225/2 do dz. 221

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00106404/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.U.271.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 199126,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek”.
Zakres przedmiotu zamówienia stanowi łączne wykonanie następujących zadań:
1) Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek
(tłuczeń) od dz. nr 225/2 do dz. nr 221 na odcinku 0,681 km – obejmuje wykonanie
następujących prac:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) podbudowa tłuczniowa gr. 15 cm,
d) nawierzchnia tłuczniowa gr. 5 cm.
2) Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek
(asfalt) na odcinku od dz. nr 95 do dz. nr 238 na odcinku 0,293 km – obejmuje wykonanie
następujących prac:
a) roboty przygotowawcze,
b) podbudowa,
c) nawierzchnia,
d) pobocza,
e) kanał technologiczny,
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f) organizacja ruchu,
g) inwentaryzacja.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo-wykonawcza
która stanowi załączniki nr 4 do SWZ, na którą składają się:
1) opisy techniczne, 
2) plany sytuacyjne, 
3) przekroje konstrukcyjne, 
4) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
5) przedmiary robót, 
6) kosztorysy ofertowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 2

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187483,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 243092,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187483,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00181663/01 z dnia 2021-09-15

2021-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAREX Przedsiębiorstwo
Drogowo-Inżynieryjne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6180016298

7.3.3) Ulica: ul. Piwonicka 12

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187483,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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