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Ogłoszenie nr 510067817-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: „Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg
powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco”
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: 519887-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Krajowy numer identyfikacyjny 63127722700000,
ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612924032,
e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-szamotuly.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu
szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.3.2019
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:
IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Naprawa ubytków nawierzchni
bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną
na gorąco w ilości 5000 m2. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót polegających na
naprawach ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu
szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco w maksymalnej ilości podstawowej
5000 m2 oraz prawa opcji (do 30%, tj. 1500 m2) przy średniej grubości 4 cm (100 kg/m2) wraz
z wycięciem, oczyszczeniem, skropieniem i uwałowaniem mechanicznym oraz posmarowaniem
połączeń, według bieżących potrzeb wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiar robót, zwanymi w dalszej treści także OPZ. Każde zlecenie
rozliczane będzie na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie na zasadach obmiaru
powykonawczego. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność
sprawdzona przez Zamawiającego w ramach procedury odbioru robót. Przy realizacji
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych
do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 266) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. Przedmiot zamówienia
obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.
UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem
do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli
zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu, 2) nie stanowi
istotnej zmiany umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między stronami. 3) zawsze dopuszczalne są zmiany w rozumieniu
art. 144 ust. 1 uPzp. jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić
roszczenie wobec Zamawiającego. PRAWO OPCJI W trakcie obowiązywania umowy
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 30% ilości
wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach jednostkowych wskazanych w tym
formularzu. Łączna cena zamówienia może być zwiększona do 30% na zasadach prawa opcji. W
takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Prawo opcji może być
wykorzystane w terminie do 14 m-cy od podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania w całości
zamawianych robót, stąd wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu do 50%. Zgodnie z art.
29 ust. 3 uPzp wykonawca lub podwykonawca winien dysponować minimum 3 osobami
zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać
pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w
zakresie: operator sprzętu drogowego - walca (1 os.), rozkładarki (1 os.), koparko-ładowarki (1
os.), kierowca (1 os.), w tym przynajmniej 1 os. Winna być uprawniona do kierowania ruchem
drogowym. Dopuszcza się aby 1 pracownik obsługiwał pracę dwóch maszyn. Wykonawca lub
podwykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy w niniejszym przedmiocie, winien złożyć
stosownej treści oświadczenie. Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji sposobu
zatrudnienia ww. osób poprzez wezwanie Wykonawcy lub podwykonawcy do złożenia
odpowiednio oświadczenia oraz poprzez bezpośrednie rozmowy z osobami wykonującymi
roboty. W przypadku wykonywania ww. czynności przez osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22
§ 1 KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 1500 zł za każdy ujawniony przypadek.
W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że osoby wykonujące roboty nie są zatrudnione
zgodnie z SIWZ, Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z
winy wykonawcy. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów,
producentów czy znaków towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może
zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne
wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w
Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich
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Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy europejskie oraz norm, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: −
Polskie Normy; − Polskie aprobaty techniczne; − Polskie specyfikacje techniczne dotyczące
projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; − Krajowe
deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały, wyroby, rozwiązania techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w
kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa
się na kosz Wykonawcy. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane prace
naprawcze wynosi minimum 6 miesięcy. CPV: 45233142-6
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

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: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 340000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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
Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano - Usługowa "EKO-BUD" s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
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Email wykonawcy: 'biuro@eko-bud.info'
Adres pocztowy: Lisewo 2B
Kod pocztowy: 62-310
Miejscowość: Pyzdry
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 418200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 418200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 855000.00
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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