Ogłoszenie nr 500029608-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Gmina Miasto Reda: Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki
bitumicznej. Część 1: droga powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska. Część 2: drogi gminne.
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: 559910-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska 33,
84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl;
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej. Część 1: droga
powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska. Część 2: drogi gminne.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
14.ZF.PN.RB.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja drogi powiatowej nr 1400G- ul. Gniewowskiej
(część 1) i dróg gminnych (część 2), obejmująca wykonanie nakładki bitumicznej oraz
naprawy poboczy. Zakres robót: Część 1: droga powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska: 1.
Wytyczenie trasy w terenie płaskim – 0,905km 2. Frezowanie istniejącej nawierzchni na
średnią głębokość 2cm – 2 775,1m2 3. Wywiezienie gruzu z rozbiórek i frezowania na plac
składowy Zamawiającego przy ul. Spółdzielczej w Redzie – 55,5m3 4. Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni – 5 550,2m2 5. Wykonanie warstwy
wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 3cm – 81,6t 6.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni – 5 550,2m2 7. Ułożenie
siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych GLASHALT G lub równoważnej – 1
110,04m2 8. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o średniej grubości
5cm – 679,9t 9. Wykonanie regulacji pionowej studzienek do włazów kanałowych – 16szt.
10. Wykonanie regulacji pionowej studzienek do wpustów ulicznych – 6szt. Część 2: drogi

gminne: 1. Wytyczenie trasy w terenie płaskim – 0,624km 2. Wytyczenie trasy w terenie
górzystym – 0,503km 3. Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm – 75m 4.
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – 4,88m3 5. Wykonanie ławy betonowej B-15 z
oporem pod krawężniki betonowe – 4,88m3 6. Ustawienie krawężników betonowych
wystających, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej – 75m 7.
Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 2cm – 2 591,64m2 8. Wywiezienie
gruzu z rozbiórek i frezowania na plac składowy Zamawiającego przy ul. Spółdzielczej w
Redzie – 60,11m3 9. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni – 6
465,70m2 10. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o średniej
grubości 3cm – 357,4t 11. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni –
6 465,70m2 12. Ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych GLASHALT G
lub równoważnej – 1 293,14m2 13. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o średniej grubości 4cm – 633,64t 14. Wykonanie regulacji pionowej studzienek do
włazów kanałowych – 33szt. 15. Wykonanie regulacji pionowej studzienek do wpustów
ulicznych – 40szt. 1. Stan istniejący: Istniejące nawierzchnie dróg, których dot. przedmiot
zamówienia, posiada następujące niedoskonałości: zniszczenia nawierzchni na całej
szerokości jezdni, ubytki i wyboje, w których gromadzi się woda, obłamane krawędzie,
nieregularne przekroje poprzeczne drogi, ubytki kruszywa w poboczach. 2. Uwagi: a) Wykaz
dróg gminnych, na których będą prowadzone roboty, zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy, b) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne
materiały, odpady i śmieci, c) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy
w sposób niepowodujący zagrożenia dla osób trzecich, oraz ponosi pełną odpowiedzialność z
tytułu zabezpieczenia terenu budowy, d) Wykonawca zapewnia tymczasową organizację
ruchu w rejonie wykonywanych robót i ma on obowiązek zabezpieczenia terenu
prowadzonych robót i zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy
odpowiednio oznakowując teren, e) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i
przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, f) Materiały i urządzenia użyte do
realizacji zadania powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej. droga
powiatowa nr 1400G – ul. Gniewowska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243629.37
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. , bituminium Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 4B
Kod pocztowy: 84-223
Miejscowość: Linia
Kraj/woj.: pomorskie
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 318094.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 318094.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 457199.61
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:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Bieżąca konserwacja dróg polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej. drogi
gminne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 256046.30
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. zo.o., Bituminium Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 4B
Kod pocztowy: 84-223
Miejscowość: Linia
Kraj/woj.: pomorskie
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 423647.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 423647.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 589900.19
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.

