Ogłoszenie nr 510119166-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.
Gmina Miasto Złotów: "Modernizacja ul. Brzezińskiego II etap"
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000000, ul. al. Piasta 1, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja ul. Brzezińskiego II etap"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.2019
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:
1. Zakres modernizacji ulic Brzezińskiego, Kocika, Radowskiego to inwestycja realizowana
etapowo. W obecnym zakresie realizacji jest część ulicy Władysława Brzozowskiego – trasa „E”,
skrzyżowanie z trasą „B” oraz chodnik łączący trasę „E” z ulicą Chojnicką. Z uwagi na ograniczone
środki finansowe jakimi dysponował Zamawiający, w 2018 r wykonano wszystkie elementy
podziemne (sieć kanalizacji deszczowej oraz uliczne oświetlenie zewnętrzne). Na obecnym etapie
realizacja obejmuje wykonanie elementów utwardzeń terenowych wraz z wykonaniem warstw
podbudowy pod ulice i chodniki. 2. Opis stanu istniejącego z omówieniem przewidywanych zmian.
Obszar w rejonie Inwestycji przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno – usługową. Na kilku
działkach wybudowano budynki lub są w trakcie realizacji. Znaczna część inwestycji drogowej
została już zrealizowana w poprzednich etapach. Na terenie niezrealizowanej inwestycji
komunikacja odbywa się po nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem i gruzem. W pasie
drogowym znajduje się infrastruktura techniczna: • sieć wodociągowa • sieć kanalizacji sanitarnej •
sieć energetyczna Ukształtowanie terenu lekko pagórkowate o deniwelacji od rzędnej 116,0 do
119,2m n.p.m. Projektowana budowa ulic wraz z infrastrukturą drogowa i techniczną ma na celu
zapewnić dojazd do nieruchomości i użytkowanie zgodnie z przeznaczoną funkcją. Inwestycja
zlokalizowana jest w obrębie działek pasa drogowego na terenie przeznaczonym dla komunikacji

publicznej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu dla
całości. Budowa dróg gminnych: nr 12006P – ulicy Brzezińskiego, nr 120033P – ulicy Kocika, nr
120074P – ulicy Radowskiego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie na obecnym
etapie polegać będzie na : a) Realizacja trasy „B” – od km 0÷ 363 do km 0÷389 - Roboty
pomiarowe - Roboty ziemne - Wykonanie podbudowy - Wykonanie nawierzchni - Montaż
elementów ulic (krawężniki, obrzeża, itp.) - Roboty wykończeniowe (zieleń, regulacja włazów,
oznakowanie poziome i pionowe). b) Etap IV-a - Roboty pomiarowe - Roboty ziemne - Wykonanie
podbudowy - Wykonanie nawierzchni - Montaż elementów ulic (obrzeża) - Roboty wykończeniowe
(zieleń, regulacja zaworów). 4. Zestawienie innych parametrów charakteryzujących Inwestycję w
zakresie opracowania. - Budowa oświetlenia ulicznego około 220m - Odwodnienie – długość
projektowanego kolektora deszczowego około 107,5m ; średnica ø160 i ø250. UWAGA: załączona
STWiORB zawiera opis w zakresie robót drogowych i wykonania kanalizacji deszczowej.
Zamawiający w roku 2018 wykonał sieć kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym ten
zakres opisu Specyfikacji zostaje wyłączony z załączonej Specyfikacji. 5. Zestawienie innych
parametrów charakteryzujących Inwestycję w zakresie opracowania. a) Trasa „E” i skrzyżowanie z
trasą „B”: - Długość trasy „E” - 115m - Długość trasy „B” - od km 0+363 do km 0+389 L=26m Łączna długość - 141m. - Szerokość jezdni - 5,0m - Klasa drogi - „D” b) Chodnik i ścieżka pieszo –
rowerowa: - Szerokość - 2,5m.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45233161-5, 45111200-0, 45110000-1
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: 13/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 297984.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 446612.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 446612.31

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 469558.02
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.

