Ogłoszenie nr 510212941-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Gmina Działdowo: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka”
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: 591325-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Działdowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037802500000, ul. ul.
Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,
tel. 23 6970700, e-mail sekretariat@ugdzialdowo.pl, faks 23 6970701.
Adres strony internetowej (url): www.dzialdowo.ug.gov.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZK.271.4.2020
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:
Przedmiot zamówienia: przebudowa drogi gminnej nr 187057N w miejscowości
Wysoka na dwóch odcinkach A i B. Odcinek A znajduje się na działce nr 111/2 Obr.
29 Wysoka, a jego długość wynosi 299,63 m. Odcinek B znajduje się na działkach
143, 154/1, Obr. 29 Wysoka, a jego długość wynosi 203,15 m. Łączna długość
odcinków wynosi ok. 502,78 m. Prace związane z przebudową drogi gminnej w
miejscowości Wysoka dotyczą: regulacji parametrów geometrycznych drogi,
poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, wykonania zjazdów, wykonania ciągu o nawierzchni
asfaltowej, wykonania pobocza z tłucznia, regulację i poprawę odwodnienia oraz
roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni. Szczegółowy zakres robót opisany
został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, co stanowi część pomocniczą do
sporządzenia oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

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: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153092.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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 Budowy Dróg i Mostów "WAPNOPOL" Sp. z
o.o.
Email wykonawcy: Adres pocztowy: 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa 3/32
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie
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 188303.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188303.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188303.49
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.

Wójt
/-/ Mirosław Zieliński

