
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBRZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 73

1.5.2.) Miejscowość: Lubrza

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubrza.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubrza.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
htttps://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41b20c1e-cdc9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130513/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 10:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00048007/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym Browińcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00083732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 329461,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg gminnych nr G 107310 O i G 107323 O w Nowym
Browińcu.
Przedmiotowy odcinek drogi położony jest w województwie opolskim, powiat prudnicki, gmina
Lubrza, zlokalizowany na działkach nr 159/6 i 116/6 k.m.1 w miejscowości Nowy
Browiniec. Bilans terenu inwestycji obejmuje działki nr 159/6 i 116/6 k.m.1 w miejscowości Nowy
Browiniec, o powierzchniach odpowiednio: 159/6 – 6 297 m2, 116/6 – 1276 m2. Wszystkie
roboty są objęte zgłoszeniem budowalnym z dn. 23.07.2020 r. złożonego do Starosty
Prudnickiego. Przewidziane zgłoszeniem roboty nie wykraczają poza zakres opracowania.
Zamierzenie budowlane polegać będzie na: frezowaniu obecnej nawierzchni z dostosowaniem
do odpowiedniej niwelety i profilu drogi, remoncie istniejących spękań i przełomów i nadciągami
przekopów, remoncie istniejących zjazdów objętych aktualną ewidencją geodezyjną powiatu
prudnickiego, ułożenie warstwy ścieralnej i wiążącej z masy mineralno-bitumicznej. W/W roboty
będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego. Nawierzchnia jezdni: warstwa
ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm, warstwa wiążąca z
mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej o grubości 4 cm, na istniejącej podbudowie (warstwa
kamienia tłuczniowego) i gruncie rodzimym. Klasa drogi G-gminna. Kategoria drogi L-lokalna,
długość odcinka 758 mb, szerokość jezdni zmienna 4,5-5,5 m.
Szczegółowy zakres prac został opisany w SWZ, przedmiarze oraz STWiOR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 287730,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292672,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 287730,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRUNT Usługi Drogowe Jacek
Toborek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7481005479

7.3.3) Ulica: Zielona 1

7.3.4) Miejscowość: Głubczyce

7.3.5) Kod pocztowy: 48-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
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SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 287730,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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