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Ogłoszenie nr 510155031-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.
Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice
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: 564137-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice 52, 08-113
Domanice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl,
faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości DomaniceKolonia gm. Domanice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.0272.6.2020
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 305
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”. Droga
przebiega przez teren w większości niezabudowany. Obecnie istniejąca droga posiada
nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego szerokości około 3.0 m ÷ 4.0 m oraz gruntowe pobocza.
Długość odcinka wynosi 642.00 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 4.0 m ÷ 6.0
m. W pasie drogowym występuje wodociąg i linia energetyczna. Dla potrzeb dokumentacji
wykonano otwory badawcze w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W
trakcie wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotności
gruntów. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe
zakwalifikowano do grupy G1, G4. Warunki wodne określono jako przeciętne. W podłożu
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występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechnicznej. W ramach
przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego szerokości 3.5 m
oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego 4/31.5 mm szerokości do 0.5 m. Profil podłużny drogi
zaprojektowano tak, aby spadki podłużne umożliwiały sprawne odprowadzenie wody oraz
dowiązano się do istniejących rzędnych na przyjętym początku i na końcu opracowania.
Odwodnienie korpusu drogi zostanie zachowane. Wody opadowe zostaną odprowadzone na
pobocze w granicach pasa drogowego. Różnice załamań niwelety większe od 0.7 %
wyokrąglono łukami pionowymi wklęsłymi o odpowiednich promieniach. Projektowany
przekrój szlakowy: - jezdnia szerokości 3.5 m - odwodnienie powierzchniowe na pobocze w
granicach pasa drogowego. W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano spadek 2%
(daszkowy). Parametry techniczne projektowanej drogi: - klasa techniczna drogi – wewnętrzna prędkość projektowa – 30 km/h -kategoria ruchu – KR1 -szerokość pasa drogowego – 4.0 m ÷
6.0 m -szerokość jezdni – 3.5 m (2%) -szerokość pobocza – do 0.5 m -grupa nośności podłoża –
G1, G4 -warunki wodne – przeciętne Konstrukcja drogi na poszerzeniu: 4 cm – warstwa
ścieralna z AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 25 cm – podbudowa
zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 Konstrukcja nakładki 4 cm –
warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 ~ cm – warstwa
wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3 Kolizje, urządzenia obce
Nie przewiduje się przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystąpienia kolizji
nie przewidzianych w danym opracowaniu, należy zgłosić problem do Inwestora i Zarządcy
danej sieci. W wypadku wystąpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych, Wykonawca robót drogowych ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściciela sieci.
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane
wzdłuż inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenieść je we własnym zakresie. W przypadku
zniszczenia, powinien odtworzyć punkty we własnym zakresie. Uporządkowanie pasa
drogowego nie będzie wymagało wycinki drzew.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

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: 19/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161447.59
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
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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: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z
o.o.
Email wykonawcy: techniczny@prd-rdp.pl
Adres pocztowy: ul. Brzeska 128 08-102 Siedlce
Kod pocztowy: 08-102
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie
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 198580.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198580.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282651.96
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.
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