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Ogłoszenie nr 510076880-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.
Gmina Popielów: Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów
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: 512631-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Popielów, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Opolska 13, 46-090
Popielów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. -, e-mail kancelaria@popielow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.popielow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BOS.271.1.2020.TJ
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 wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa i
przebudowa dróg na terenie Gminy Popielów” – z podziałem na części. Szczegółowy zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania częściowe podano poniżej: 1. Zadanie
częściowe nr I: Budowa ul. Leśnej w miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia
parkowego - w skład których wchodzi m.in.: Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Karłowicach
poprzez m.in. wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, - wykonanie zjazdów
bitumicznych do posesji, - wykonanie poboczy ziemnych na warstwie z kruszywa, wykonanie
oświetlenia ulicznego. 2. Zadanie częściowe nr II: Przebudowa drogi gminnej nr 101803 O – ul.
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Wodociągowej w m. Kurznie - w skład których wchodzi m.in.: Przebudowa ulicy Wodociągowej w
m. Kurznie poprzez m.in. Wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 5,0 m i długości ok. 280
m, jezdni dwukierunkowej jednopasmowej o szerokości 3,5 m i długości ok. 285 m oraz jezdni
kruszywowej o szerokości 3,5 m o długości ok. 580 m. Na całej długości projektowanej drogi o
nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75m. 3. Zadanie
częściowe nr III: Przebudowa drogi publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga
gminna Nr 1018200 - w skład których wchodzi m.in.: Poprawa geometrii korony drogi –
ukształtowanie właściwej niwelety drogi, - wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralnobitumicznej, wykonanie mijanek – 4 szt., - przeprowadzenie prac konserwacyjnych przy przepustach
znajdującymi się pod zjazdami na drogi gminne, - wykonanie zjazdów na drogi gminne, wykonanie prac konserwacyjnych przy przepustach zlokalizowanych pod zjazdami na działki, formowanie poboczy z tłucznia kamiennego z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz ich
mechaniczne zagęszczenie, - oczyszczenie z namułu i wyprofilowanie skarp rowu przydrożnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45111000-8, 45233220-7, 45233290-8, 45310000-3,
45316110-9

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: Zadanie częściowe nr I: Budowa ul. Leśnej w
miejscowości Karłowice wraz z budową oświetlenia
parkowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 431086.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
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: VIANKO Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro.vianko@gmail.com
Adres pocztowy: Zawadzkie ul. Waryńskiego 3
Kod pocztowy: 47-120
Miejscowość: Zawadzkie
Kraj/woj.: opolskie
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 325080.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 325080.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 532169.25
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: Zadanie częściowe nr II: Przebudowa drogi
gminnej nr 101803 O – ul. Wodociągowej w m. Kurznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 980285.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
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: P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk
Email wykonawcy: biuro@bud-met.eu
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Adres pocztowy: Truskolasy ul. Słowackiego 30
Kod pocztowy: 42-134
Miejscowość: Truskolasy
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 704343.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 704343.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1112412.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 5,63%
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zadanie częściowe nr III: Przebudowa drogi
publicznej łączącej Popielów i Kolonię Popielowską – droga
gminna Nr 1018200
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.) postępowanie, o którym mowa powyżej
unieważniono, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
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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