
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163193-2015 z dnia 2015-11-09 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów

Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.:

Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój-

przebudowa części ulicy...

Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego

pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych -

Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój- przebudowa części ulicy

Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki.

Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - remont części ulicy

Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki

Numer ogłoszenia: 172441 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP: 163193 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia

podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w

miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II

Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia

uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg
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Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój- przebudowa części ulicy Staszowskiej i części

ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki; Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w

miejscowości Kurozwęki. - dot. zad. Nr 1 przebudowa części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki,

obejmujące wykonanie m.in. następującego zakresu robót: 1. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr.

8,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.(zjazdy) - 247,15 m2 2.

Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową -

195,00 mb. 3. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem-7,50 m2 4. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie) -240,75 m2 5. Regulacja pionowa

krawężników 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej -6,50 mb. 6. Odwodnienie liniowe typu ciężkiego

PCV ST-100 z kratką żeliwną C-250 98mm -7,80mb. 7. Poszerzenie pobocza gr. do 10,00 cm po

zagęszczeniu kruszywem kamiennym 0-32,00 mm. -234,00 m2 8. Rozebranie nawierzchni z mas

mineralno-bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-64mm o gr. do 25

cm po zagęszczeniu odcinek (łącznik) - 272,40 m2 9. Bariery stalowe ochronne- 9,00 mb. 10. Pionowe

znaki drogowe U-3a-5szt.,U-3b -5szt.,U9a -1 szt., A-30+tabliczka uwaga piesi -1 szt. 11. Poziome znaki

drogowe linie P3,P4 malowanie hydrodynamiczne - cienkowarstwowe- 82,80 m2 12. Mechaniczne

karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni-0,040 ha. oraz innych koniecznych do

wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, kraj/woj.

świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52090,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ
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Cena wybranej oferty: 69472,94

Oferta z najniższą ceną: 69472,94 / Oferta z najwyższą ceną: 69472,94

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki

albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki

udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy

Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa

części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój-

remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki - dot. zad. Nr 1 przebudowa części ulicy

Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki obejmująca następujący zakres robót: 1. Chodniki z kostki

brukowej betonowej o gr. 8,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

(zjazdy) - 247,15 m2 2. Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

wypełnione zaprawa cementową - 195,00 mb. 3. Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6,00 cm

na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-7,50 m2 4. Chodniki z kostki

brukowej betonowej o gr. 6,00 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

(przełożenie) -240,75 m 2 5. Regulacja pionowa krawężników 15x30 na podsypce cementowo-

piaskowej -6,50 mb. 6. Odwodnienie liniowe typu ciężkiego PCV ST-100 z kratką żeliwną C-250

98mm -7,80mb. 7. Poszerzenie pobocza gr. do 10,00 cm po zagęszczeniu kruszywem kamiennym

0-32,00 mm.-234,00 m2 8. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, wyrównanie

istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-64mm o gr. do 25 cm po zagęszczeniu odcinek

(łącznik)- 272,40 m2 9. Bariery stalowe ochronne- 9,00 mb. 10. Pionowe znaki drogowe

U-3a-5szt.,U-3b -5szt.,U9a -1 szt., A-30+tabliczka uwaga piesi -1 szt. 11. Poziome znaki drogowe linie

P3,P4 malowanie hydrodynamiczne - cienkowarstwowe - 82,80 m2 12. Mechaniczne karczowanie

zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni-0,040 ha. oraz innych koniecznych do wykonania

prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia
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zamówienia uzupełniającego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia uzupełniającego powierzy się wykonawcy

zamówienia podstawowego tj. Kieleckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.

Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, któremu udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia

podstawowego w dniu 04.05.2015 r. - wartość zamówienia uzupełniającego stanowi kwotę brutto

64071,62 zł. (słownie zł: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden 62/100) i nie przekracza

50% dot. zad. Nr 1 wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego

brutto - 294321,49 zł. (słownie zł: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden

49/100), - zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówienia, -zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie

przedmiotowego zamówienia uzupełniającego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać

najlepszy efekt z danych nakładów
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