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Ogłoszenie nr 510031965-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.
Gmina Lubień Kujawski: „Przebudowa dróg gminnych 191407C, 191472C i 191473C w m.
Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”
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: 655260-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lubień Kujawski, Krajowy numer identyfikacyjny 91086688000000, ul. ul. Wojska
Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54
2843089 w. 52, e-mail zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip101.lo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa dróg gminnych 191407C, 191472C i 191473C w m. Modlibórz, Modliborek,
Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.18.2018
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 przebudowa dróg gminnych 191407C, 191472C i 191473C w
m. Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski, w następującym zakresie:
DROGA GMINNA NR 191 407C MODLIBÓRZ-BILNO-SZEWO OD KM 0+000 DO KM
3+700 nr ew. 92 obr. Modlibórz, dz. nr ew 57 96 obr. Bilno dz. nr ew. 62 obr. Szewo-Grabina dz.
nr ew. 39/2 obr. Szewo-Grabina (skrzyżowanie) DROGA GMINNA NR 191 472C
MODLIBOREK-BILNO OD KM 0+005 DO KM 1+696 dz. nr 147 obręb Modlibórz, dz. nr ew
84 dz. nr ew. 96 obr. Bilno DROGA GMINNA 191473C BILNO – GAGOWY OD KM
0+000 DO KM 2+829 dz. nr ew.96 obręb Bilno dz. nr ew.14 dz. nr ew.75 obręb Gagowy Nowe
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(skrzyżowanie). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar
robót stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należyrozumieć je jako
przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz.U.2018.917), dotyczących: - wykonywania
robót ziemnych metodą ręczną (pracownicy fizyczni wykonujący roboty podstawowe przy
wykonywaniu robót ziemnych), - rozbiórki istniejących nawierzchni, układania nawierzchni i
chodników (pracownicy fizyczni wykonujący roboty przy wykonywaniu robót związanych z
rozbiórką istniejących nawierzchni, układaniem nawierzchni i robotami brukarskimi). Dla
udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w
dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu: - imienny wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę, ze
wskazaniem formy zatrudnienia - wielkości etatu wraz z określeniem czynności jakie będą te
osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia
zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 5. Wymagany okres
gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi - 60 miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego zadania. Okres udzielonej gwarancji jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium
oceny ofert. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej
gwarancji i rękojmi dopuszczony przez Zamawiającego wynosi - 84 miesiące.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9
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: 18/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3777479.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krzywa Góra 8/10
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
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 5360519.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5360519.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7114713.08
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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