
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina

Lutomiersk

Ogłoszenie nr 500093644-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.

Powiat Pabianicki: Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina
Lutomiersk oraz przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w

Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice

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: 530866-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. ul. Piłsudskiego  2, 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 42 22 54 000, e-mail smarcin@powiat.pabianice.pl, faks 422 159 166.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina Lutomiersk oraz przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr
3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DM.272.15.2018

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. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina Lutomiersk oraz
przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice. Zamówienie jest podzielone
na części: Część nr 1 dotyczy przebudowy drogi powiatowej 3314E w miejscowości Jerwonice, gmina Lutomiersk i obejmuje: • remont
cząstkowy istniejącej konstrukcji drogi (w miejscach koniecznych), • wykonanie nakładki asfaltowej (warstwa wyrównawcza, wiążąca i
ścieralna), • ułożenie geosiatki zabezpieczającej przed spękaniami odbitymi (między warstwą wyrównawczą i wiążącą), • wykonanie poboczy
utwardzonych materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych (po recyklingu i wzbogaceniu asfaltem) jednokrotnie powierzchniowo

utrwalonych emulsją i grysami – materiał Wykonawcy, • wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych wg
KPED 01.13, • wykonanie ścieków skarpowych wg KPED 01.11, • wykonanie odcinka chodnika w pobliżu przystanku autobusowego, •
przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych - wykonanie nowych konstrukcji zjazdów z materiału z rozbiórki nawierzchni
bitumicznych (po recyklingu i wzbogaceniu asfaltem) jednokrotnie powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami wraz z wykonaniem (w
ciągu projektowanego odwodnienia liniowego) ścianek czołowych i przepustów pod zjazdami, • ułożenie elementów ulic (krawężniki, obrzeża

chodnikowe), • oznakowanie poziome i pionowe, • przebudowę sieci telekomunikacyjnej operatora: Orange Polska S.A – usunięcie kolizji
(m.in. budowa nowych odcinków kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i abonenckich, budowa studni, demontaż kolizyjnych odcinków
sieci). Część nr 2 dotyczy przebudowy chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice i
obejmuje budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę chodników wraz ze zjazdami i przebudową (odtworzeniem) nawierzchni
istniejących zieleńców, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie zagospodarowania terenu przygotowanym na mapie lokalizacyjnej w
skali 1:500. Zakres prac obejmuje wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na odcinku objętym przebudową

(wraz ze skrzyżowaniem ulicy Brackiej z ul. Nawrockiego, ul. Nawrockiego z ulicą 20-Stycznia). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został określony w załączniku Nr 1 (§ 31) do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45221000-2, 45232000-2, 45233140-2, 45111200-0

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: 24/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 926703.59

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ee4d87f9-de8a-43a9-8463-e4758f...
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w
Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice

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: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@wlodan.pl
Adres pocztowy: Porszewice 31
Kod pocztowy: 95-200
Miejscowość: Porszewice

Kraj/woj.: łódzkie

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 1144700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1144700.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1144700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.43
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: WIDROG Sp. z o. o.

Email wykonawcy: pw@zrd-wisniewska.pl
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 276 bud. A
Kod pocztowy: 90-361
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

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 324570.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 324570.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324570.24
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.
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