Gmina Budziszewice: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Letniskowej nr 116051E
w miejscowości Budziszewice
Ogłoszono w BZP - Ogłoszenie nr 510278279-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
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: 622378-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Budziszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska 66, 97-212
Budziszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 102 389, e-mail budziszewice@wp.pl, faks 447 102 389.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budziszewice.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej – ulicy Letniskowej nr 116051E w miejscowości Budziszewice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.5.2019
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:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o nr ewid. 325 na odcinku o długości 990 m. Zakresem
swym obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in. roboty pomiarowe, karczowanie krzaków,
rozebranie zjazdów, krawężników i obrzeży trawnikowych, demontaż oznakowania pionowego) ; podbudowę
jezdni (m.in. oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, skropienie asfaltem istniejącego podłoża,
wyrównanie podłoża betonem asfaltowym i skropienie asfaltem warstwy wyrównania bitumicznego); nawierzchnię
jezdni (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) ; odtworzenie zjazdów (m.in. roboty ziemne, krawężniki
najazdowe betonowe, podbudowy zjazdów z kruszyw łamanych, nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej, betonu
asfaltowego, z kruszywa łamanego); pobocza z kruszywa łamanego (m.in. koryto poboczy, pobocza wzmocnione
kruszywem ); oznakowanie pionowe (pionowe znaki drogowe – słupki i montaż tarcz); roboty uzupełniające
(.regulacja pionowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studzienek i zaworów studnie kanalizacji sanitarnej, wykonanie trawników). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym jego
zakres zawierają stanowiące integralną część SIWZ dokumentacja projektowa (projekt budowlany i przedmiar
robót) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy
Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art.22
par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy- wymagania zostały określone w siwz. Wartość zamówienia
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9

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: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 403116.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: Aglet Sp. z o.o.
Email wykonawcy: agletsekretariat@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 31
Kod pocztowy: 00-511
Miejscowość: Warszawa
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 492770.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 492770.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550831.76
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:

Wójt Gminy
(-) Marian Holak

