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Ogłoszenie nr 510283371-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Gmina Michałowice: Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi

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: 625305-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców
Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail
przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.2.77.2019

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: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi od ul. Brzozowej (droga
powiatowa 3115W) do ulicy Władysława Kamelskiego (311221 W). Orientacyjna szacunkowa
długość ok 575 mb. Zakres robot obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni, - budowę
konstrukcji jezdni, - remont zjazdów indywidualnych i dojść do furtek, - budowę chodnika, -
oznakowanie pionowe, roboty wykończeniowe, - budowę odwodnienia. Roboty będą
prowadzone na nieruchomościach stanowiących własność lub władanie Gminy Michałowice
jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: Michałowice 142104_2 /
Nowa Wieś 0007 / 98/5, 100/3, 100/12, 106/2, 652 Dokumentacja Powykonawcza kompletowana
będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu
na każde żądanie Zamawiającego. W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in.
projekty powykonawcze, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wprowadzona do zasobów i
potwierdzona przez właściwy organ wraz z oświadczeniem geodety o treści określonej w
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przepisach prawa budowlanego w 3 egz., sprawozdania (operat) z badań zagęszczeń gruntów,
protokoły odbioru dróg dokonanych przez ich zarządcę, protokoły od gestorów sieci, którym
należało powierzyć nadzór nad wykonaniem robót, protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń,
atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, instrukcje użytkowania i obsługi,
instrukcje eksploatacji i konserwacji, DTR-ki, wypełniony dziennik budowy, oświadczenie
kierownika budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową
oraz inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę, niezbędne
do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania. Skompletowana dokumentacja
powykonawcza winna zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz ze
zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty związane z
opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej powinny zostać zawarte w
wynagrodzeniu określonym w ofercie Wykonawcy. Dokumentacja Powykonawcza powinna
zostać przekazana w 1 egzemplarzu

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

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: 19/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1181962.64 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
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: GÓR-BUD Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Wrzosowa 23 
Kod pocztowy: 05-270 
Miejscowość: Nadma 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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nie
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 899843.54 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 899843.54 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1266900.00 
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. 


