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Ogłoszenie nr 510423329-N-2021 z dnia 17.03.2021 r.
Urząd Gminy Bargłów Kościelny: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bułkowizna i
Wólka Karwowska”
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: 776368-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 53404900000000, ul. ul.
Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 424 091,
e-mail kasjanowicz@barglow.dt.pl, faks 876 424 562.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bułkowizna i Wólka Karwowska”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZ.271.11.2020
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 zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bułkowizna i
Wólka Karwowska. 2. Zamówienie podzielone jest na dwie części: a) część 1: przebudowa
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bułkowizna; odcinek długości 600 m (początek
zakresu na połączeniu z nową nawierzchnią bitumiczną), b) część 2: przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska; odcinek długości 500 m. 3. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do
niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu realizacji robót w
stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 5. Wykonawca
zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do
wykonania robót oraz odpowiedniego nadzoru technicznego i racowników o kwalifikacjach
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 6. Zamówienie musi być
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realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 7. Wykonawca
powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do
dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 8. W przypadku, gdy
w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w dokumentacji. 9. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w
stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest
do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga
udzielenia co najmniej 2-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać
dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z rozdziałem
XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych
zamówieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz
dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne.
Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 12. Obowiązki wykonawcy lub
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie
umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 13. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad
wykonywanymi robotami. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną lub dwie części zamówienia. Uwaga:
Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji
lokalnej na terenie inwestycji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7, 45233120-6

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: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Bułkowizna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141577.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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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: Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 4
Kod pocztowy: 19-203
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie
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 125145.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 125145.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145962.87
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: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Wólka Karwowska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 116993.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
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
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Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 4
Kod pocztowy: 19-203
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie
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 106667.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106667.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127707.52
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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