Ogłoszenie nr 510078564-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: Remonty cząstkowe
nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
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: 514618-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al.
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32
4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.4.2019
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju. Zamówienie obejmuje
wykonanie łącznie: około 8 100 m2 powierzchni remontowanych wyrw i spękań – w okresie letnim, około 500 m2 powierzchni
remontowanych wyrw i spękań - w okresie zimowym, naprawę spękań około 1 000 m2, uzupełnienie ubytków frezem około 1 000 m2,
uzupełnienie ubytków kruszywem około 1 000 m2, wymiana podbudowy około 500 m2. Powierzchnia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu
w okresie trwania umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia równolegle robót na drogach i ulicach pod oznakowanie
poziome oraz na pozostałych w co najmniej 2 różnych częściach miasta jednocześnie. Wykaz dróg i ulic do remontu cząstkowego w pierwszej
kolejności, czyli wszystkich przeznaczonych pod oznakowanie poziome zostanie przekazany niezwłocznie po podpisaniu umowy protokołem
przez inspektora wraz z terminem ich wykonania. Wykaz pozostałych dróg przeznaczonych do remontu cząstkowego będzie przekazywany
protokołami, w zależności od stanu nawierzchni z podaniem terminu jego wykonania. W formularzu oferty Wykonawca obowiązany jest podać
lokalizację placu do składowania destruktu asfaltowego, który ma być terenem ogrodzonym i zamkniętym. Wykonawca przed podpisaniem
umowy będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające dysponowanie placem na którym będzie składowany destrukt asfaltowy (tj.
akt własności, umowa najmu, dzierżawy itp.). Powyższe roboty będą wykonywane do wykorzystania środków przeznaczonych na zadanie. W
przypadku powstałych pojedynczych wyrw na jezdniach zagrażających bezpieczeństwu ruchu Wykonawca zobowiązany jest w trybie
natychmiastowym, od momentu powzięcia informacji od Zamawiającego, tj. Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Ośrodka
Dyżurnego Straży Miejskiej, najpóźniej do 1 h, dokonać skutecznego, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, zabezpieczenia,
oznakowania lub usunięcia zagrożenia poprzez dokonanie stosownego remontu cząstkowego. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do
zgłoszenia wykonania polecenia do Wydziału IKI lub ODSM. Wymaga się od Wykonawcy bycia w dyspozycji całą dobę na każdorazowe
polecenie Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji i Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej. Wykonawca przed podpisaniem umowy
będzie zobowiązany przekazać dane osobowe wraz z numerem telefonu osoby odpowiedzialnej do kontaktu z Zamawiającym (Wydziałem IKI,
ODSM). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45233252-0

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: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 969567.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Drogowy EVEREST s.c. Nastaszyc Jan, Nastaszyc Łukasz
Email wykonawcy: asfalto@op.pl
Adres pocztowy: ul. Jaskółcza 9
Kod pocztowy: 43-384
Miejscowość: Jaworze
Kraj/woj.: śląskie
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 544878.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 544878.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1113757.62
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.

Drukuj

