
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P

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: gmina@godzieszewielkie.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://godzieszewielkie.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-progu

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 nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72b29d44-90a3-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110589/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 14:08

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010512/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00061820/01

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.271.2.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 3678970,70 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 nr 675901P w
miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P”, polegającego na rozbudowie drogi gminnej na
długości 
1913 mb dla założonego obciążenia ruchem KR-1. Projektowane jest poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, w kilometrze
1+500 mini rondo, ścieżka rowerowa 
o szerokości 2,0 m po stronie lewej na długości od km 0+015 do km 1+433, na odcinku od km 1+433 do km 1+912 ciąg
pieszo-rowerowy. W km 1+310 wbudowana będzie w osi jezdni wysepka azylowa długości 15,0 m i szerokości 2,0 m
rozdzielająca jezdnię na dwa oddzielne pasy ruchu. W drodze powiatowej wysepki: kierunkowa 
i azylowa.
Odwodnienie drogi polegać będzie na zarurowaniu rowu lewostronnego – rurociąg 
� 400 mm wraz z wpustami deszczowymi, w km od 0+321 do km 1+032, wymiana istniejącego rurociągu o średnicy 400
mm w pasie drogi gminnej oznaczonej 
nr działek 197 i 328 w m. Zadowice wraz z wykonaniem 3 szt. studni rewizyjnych. Pozostałe rowy przydrożne zostaną
odmulone. Projekt przewiduje wykonanie kanału technologicznego.
W ramach zadania przewidziano roboty związane z usunięciem 38 drzew na terenie Zadowic i Woli Droszewskiej. Zgodę na
wycięcie drzew uzyska Zamawiający.
W drodze należy wykonać:
- zjazdy na posesje z kostki brukowej,
- zjazdy na pola z kamienia łamanego,
- przejścia dla pieszych,
- oznakowanie pionowe i poziome.

1. Zakres prac obejmuje:
1) Roboty związane z usunięciem drzew,
2) Roboty rozbiórkowe,
3) Przebudowę chodnika,
4) Odtworzenie konstrukcji jezdni,
5) Roboty pomiarowe,
6) Likwidację miejsc przełomowych w istniejącej jezdni,
7) Wykonanie poszerzeń jezdni,
8) Krawężniki i obrzeża,
9) Wykonanie wysepek azylowych,
10) Wykonanie mini ronda,
11) Wykonanie ścieżki rowerowej z masy min. asfaltowej,
12) Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,
13) Wykonanie nawierzchni jezdni,
14) Chodniki i zjazdy,
15) Pobocza,
16) Barierę energochłonną,
17) Odmulenie rowów odparowujących,
18) Budowę kanału technologicznego,
19) Oznakowanie,
20) Zadrzewienie,
21) Roboty różne,
22) Odwodnienie drogi.

Konieczna jest stała obsługa geodezyjna z wytyczeniem granic pasa drogowego.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załączniki nr 4 do SWZ, na
którą składają się:
1) Projekt budowlany branży drogowej, w skład którego wchodzi:
a) plan orientacyjny,
b) opis techniczny z wytycznymi do planu BIOZ,
c) plany sytuacyjne,
d) przekroje konstrukcyjne,
e) przekroje poprzeczne,
f) przekrój – kanał technologiczny,
g) profil podłużny,
h) szczegółowe specyfikacje techniczne,
i) projekt stałej organizacji ruchu,
j) przedmiary robót,
k) kosztorysy ofertowe.

2) Projekt budowlany – odwodnienie drogi, w skład którego wchodzi:
a) projekt wykonawczy (część graficzna i część opisowa),
b) szczegółowa specyfikacja techniczne, 
c) przedmiar robót, 
d) kosztorys ofertowy.

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

4) Zgłoszenie robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

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: 5160659,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5160659,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5160659,50 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 zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181418538

7.3.3) Ulica: ul. Noskowska 3-5

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?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5160659,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.
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