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Ogłoszenie nr 510038020-N-2019 z dnia 27-02-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G DąbrówkaBobowo na odcinku Dąbrówka- boisko sportowe w Dąbrówce
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: 505362-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza
9, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail
pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62.
Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka- Bobowo na odcinku
Dąbrówka- boisko sportowe w Dąbrówce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.404.1.2019.S
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:
Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki jako oddzielne opracowanie: Załącznik nr 1 :
Projekt budowlany Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G DąbrówkaBobowo na odcinku Dąbrówka- boisko sportowe w Dąbrówce długości ok. 206 mb zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) Uwagi dla Wykonawcy: a) Zamawiający posiada kostkę o gr. 6 cm
na cały chodnik oraz 34 sztuki obrzeża 30x8 cm. Wobec powyższego po stronie Wykonawcy
leży zakup brakującej ilości obrzeża zgodnie z dokumentacją projektową oraz zakup kostki o gr.
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8 cm na zjazd. b) Uzupełnienie nawierzchni drogi przy krawężniku należy wykonać z masy
mineralno-bitumicznej na gorąco lub z asfaltu lanego. 1. Wykonawca opracuje na własny koszt
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu
przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu. Wykonawca na własny koszt oznakuje
miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Starogardzkiego projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie
utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizacji ruchu. 2. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych
działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie
wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym
pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 4.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich
umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do
dnia odbioru tych robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: Odpowiedzialność cywilna
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
5. Okres rękojmi przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 6. Termin wykonania robót:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym
niż 6 tygodni (42 dni) od dnia przekazania placu budowy. Minimalny termin realizacji wynosi 4
tygodnie (28 dni) od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert
„Termin realizacji”. 7. Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń,
innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga, aby
osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia).
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót
związanych z realizacją: robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót nawierzchniowych
były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.
108 z późn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia). Powyższe wymagania zostały
określone w Rozdziale I i V SIWZ i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności
(przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym
działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie
łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Zamawiający nie
określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót. Zgodnie z
art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą kierowanie robotami budowlanymi
może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.
Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby
posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W
związku z powyższym do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót nie jest wymagane
nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy. 9. Konieczne jest dokonanie przez
Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót. 10. Wykonawca
ma obowiązek wykonania na własny koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

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: 27/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55489.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: FIRMA BRUKBED, Radosław Kuczyński
Email wykonawcy: brukbed@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Długa 16
Kod pocztowy: 89-606
Miejscowość: Charzykowy
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 68252.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68252.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115970.28
Waluta: PLN
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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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