Ogłoszenie nr 510139820-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku:
granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66
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: 551842-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 50667343000000,
ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 683-20-01, e-mail
zdp@powiat.hajnowka.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr.
Nr 66
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DT.26.15.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na odcinku: granica
powiatu (Miedwieżyki) – dr. kr. Nr 66”. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi
powiatowej nr 1774B na odcinku 1594 m, w tym: - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej
podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego, - wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) - wykonaniu obustronnych poboczy z mieszanki
kruszywa niezwiązanego, - przebudowa istniejących zjazdów, - odmulenie obustronnych
przydrożnych rowów oraz remont przepustów pod zjazdami, - remont istniejącego przepustu
pod koroną drogi, - wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegółowy
zakres robót budowlanych objętych zamówieniem ujęty został w dokumentacji technicznej
stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której

wchodzą: - przedmiar robót - załącznik nr 12, - projekt budowlany zamienny – załącznik nr
13, - projekt wykonawczy – załącznik nr 14, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót (zwane dalej: STWiOR) – załącznik nr 15, - projekt stałej organizacji ruchu – załącznik
nr 16. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte proponowaną ceną ofertową,
obejmuje także: a) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w
STWiOR. W przypadku gdy normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca
bezwzględnie będzie stosował się do Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu
zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane. b)
jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w
stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować
takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia
materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.
Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek
wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po
stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. c) udzielenie gwarancji i
rękojmi na okres minimum 60 miesięcy, a maksimum 72 miesiące od dnia końcowego
odbioru inwestycji; d) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy Kodeks Pracy. e) cena
oferowana jest ceną ryczałtową, a przedmiary robót i kosztorysy ofertowe są poglądowe, cena
oferowana będzie zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
tj. koszty robocizny, materiałów, dojazdu na miejsce wykonania zamówienia, koszty ogólne i
wszystkie inne które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia itp.; f) pozostałe warunki
dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 3 do SIWZ; g) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji i zabezpieczenia ruchu (na okres
prowadzenia robót). h) Inwestycja realizowana zostanie z dofinansowaniem w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość
dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconego dofinansowania
przyznanego na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego, w przypadku, gdy z powodu niedopełnienia
obowiązków przez wykonawcę, określonych w niniejszej umowie, zamawiającemu zostaną
cofnięte przyznane wcześniej środki. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość
unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawartej umowy w przypadku nie otrzymania
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 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: 29/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 661298.67
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@maksbud.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
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 813397.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 813397.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1145748.53
Waluta: złoty
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.

