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Ogłoszenie nr 510100445-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na
terenie miasta Jastrzębie - Zdrój”
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: 523461-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:
„Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.5.2019
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:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie technicznym
obiektów mostowych na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój Roboty w ramach zamówienia będą polegały w zależności od
potrzeb na wykonaniu, a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych; b) bieżących napraw i konserwacji m.in. takich jak:
naprawa jezdni i chodników z kostki kamiennej, betonowej wymiana nawierzchni z asfaltu lanego, wymiana
nawierzchni z betonu asfaltowego, naprawa lub wymiana balustrad kładek i mostów, malowanie elementów
konstrukcji stalowych mostów – farbami przeciwkorozyjnymi regulacja wysokościowa kratek ściekowych, wymiana
uszkodzonych rusztów wpustów mostowych, wymiana uszkodzonych krawężników i obrzeży, wymiana lub
wykonanie izolacji płyty pomostowej, uszczelnienie spękań dylatacji przez zalanie masa zalewową na gorąco,
naprawa elementów betonowych i żelbetowych takich jak gzymsy wsporniki, przygotowania, wykonanie i montażu
zbrojenia prętami, betonowanie elementów mostów, konserwacji łożysk, udrożnienie sączków, wykonanie
zabezpieczeń dylatacji blachą, wykonanie i montaż elementów metalowych drobnych wykonanie napraw powierzchni
pionowych i poziomych zaprawami PCC, wykonanie murów i skrzydeł z kamienia łamanego (granitowego),
wykonanie zasypek za ścianami obiektów, wykonanie umocnień skarp, dna rowu, stożków, montaż elementów barier
sprężystych, regulacja wpustów z wymianą i bez wymiany urządzenia, zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
inżynieryjnych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką zabezpieczenia miejsca uszkodzenia i robót podczas
wykonywania prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, oraz dokument
STWiORB załącznik nr 9.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45221119-9, 45221111-3

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: 24/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 341007.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: MOSTY Bielsko- Biała Mateusz Kubica
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górska 200
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
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 329953.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 329953.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 329953.65
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:
Zgodnie z pkt 13.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający będzie realizował zamówienie wg
rzeczywistych potrzeb do wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na ten cel (tj. 307 500,00 zł)
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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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