Ogłoszenie nr 2021/BZP 00146705/01 z dnia 2021-08-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w miejscowości Jatki w ciągu drogi powiatowej Nr 1021Z

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812510511
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowoprojektowana 1
1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: (91) 382 32 03
1.5.8.) Numer faksu: (91) 321 27 60
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpkamien.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatkamienski.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w miejscowości Jatki w ciągu drogi powiatowej Nr 1021Z
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cce639c9-df06-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146705/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12 10:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004931/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w miejscowości Jatki w ciągu drogi powiatowej nr
1021Z
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZDP.3431.ZP.4.2021.MK
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 1443089,43 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w miejscowości Jatki w
ciągu drogi powiatowej Nr 1021Z Borucin – Świniec – Jatki.Obiekt mostowy JNI14090044 (wraz
z przebudową dróg dojazdowych do mostu) zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej Nr
1021Z Borucin – Świniec – Jatki, w miejscowości Jatki (7+689 km) nad rzeką Wołczą.
Planowana inwestycja obejmuje działki drogowe o numerach ewidencyjnych: 11/3, 105 oraz
działkę 33/6 (rzeka Wołcza), obręb Jatki, gmina Świerzno, powiat kamieński.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE – opis stanu istniejącego oraz stanu projektowanego
zawarty jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
ZAKRES ROBÓT – zawarty jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
W trakcie przebudowy nie zostaną zmienione podstawowe parametry mostu takie jak wysokość i
długość. Planowana przebudowa nie zmieni światła poziomego i pionowego obiektu, przez co
nie spowoduje zmian w kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj.:
- projektem budowlanym – załącznik nr 8 do SWZ;
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załączniki nr 9.1 – 9.3 do SWZ.
Zakres robót mostowych i robót w ramach przebudowy dróg dojazdowych do mostu określa
załączony projekt budowlany, załącznik nr 10 do SWZ – przedmiar robót ma charakter
informacyjny.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów i pieszych na
czas prowadzenia robót.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wprowadzi
czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót związanych z realizacją całości inwestycji
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. z 2017 r., poz. 784).
W ramach kontraktu, po zakończeniu prac, zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu
na przebudowywanym obiekcie i dojazdach. Projekt stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych rozwiązań
technologicznych i materiałowych niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W przypadku, gdy
zastosowanie tych rozwiązań technologicznych i materiałowych wymagać będzie zmiany
dokumentacji projektowej koszty tych zmian oraz koszty uzyskania ewentualnych wymaganych
uzgodnień i pozwoleń poniesie Wykonawca.
Jeżeli materiały będące przedmiotem zamówienia Zamawiający określił wskazując producenta,
znaki towarowe lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką tych produktów, a Zamawiający
nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów lub
określeń. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie części materiałów rozbiórkowych do
ponownego wykorzystania. Materiały niewykorzystane Wykonawca dostarczy na miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1443089,43 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1491764,59 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1443089,43 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „DERYLAK-BUD” Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8512848594
7.3.3) Ulica: ul. Szczecińska nr 24
7.3.4) Miejscowość: Kamień Pomorski
7.3.5) Kod pocztowy: 72-400
7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak
7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Budowlane "SOROKO" A. Soroko W. Soroko Sp. J. ul. Mickiewicza 8, 75-004
Koszalin
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-04
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1443089,43 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-17
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