
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Odtworzenie terenu po usunięciu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
gminy Polkowice.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 768462911

1.5.8.) Numer faksu: +48 768462960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.pgm-polkowice.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

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:
„Odtworzenie terenu po usunięciu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
Polkowice.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afba5b83-9e9a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044445/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 11:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034456/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Na podstawie art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP udziela się zamówienia dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnego zamówienia.
Wykonawca robót został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego . Ogłoszenie o udzieleniu
zamówień uzupełniających zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr sprawy 2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63082,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmuje : Odtworzenie terenu po usunięciu awarii sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych , tzn. zabezpieczenie terenu; podjęcie i wykonanie działań naprawczych.1)
Wykonanie powierzchni asfaltowej grubości powierzchni z podbudową (droga) - wycięcie asfaltu-
wykucie, załadowanie na auto i wywiezienie na składowisko- wywóz urobku z wykopu na
składowisko- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami co 20 cm- wykonanie
podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm- odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno –
asfaltowej o łącznej gr. do 10 cm (grubość dostosowana do istniejącej nawierzchni)- wszystkie
materiały do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tłuczeń, beton, asfalt)2) Wykonanie
powierzchni betonowej grubości powierzchni z podbudową (droga, chodnik) - wycięcie betonu-
wykucie, załadowanie na auto i wywiezienie na składowisko- wywóz urobku z wykopu na
składowisko- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami co 20 cm- wykonanie
podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm- wykonanie nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm
(grubość dostosowana do istniejącej nawierzchni) - wszystkie materiały do wbudowania
zakupuje wykonawca (piasek, tłuczeń, beton)3) Wykonanie powierzchni z kostki brukowej z
podbudową (droga-chodnik) a) Kostka brukowa 6 cm - rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej-
wywóz urobku z wykopu na składowisko- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem
warstwami co 20 cm- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm- wykonanie
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nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (częściowo nowej)- wszystkie materiały do wbudowania
zakupuje wykonawca (piasek, tłuczeń, beton, kostka betonowa 6cm)b) Kostka brukowa 8 cm -
rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej- wywóz urobku z wykopu na składowisko- zasypanie
wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami co 20 cm- wykonanie podbudowy z tłucznia
kamiennego gr. 20 cm- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (częściowo nowej)-
wszystkie materiały do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, tłuczeń, beton, kostka
betonowa 8cm)4) Wykonanie powierzchni zielonej (poboczy - trawnika) - wywóz urobku z
wykopu na składowisko- zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami co 20 cm-
odtworzenie warstwy humusu 30 cm- odtworzenie trawnika łącznie z pierwszym koszeniem-
wszystkie materiały do wbudowania zakupuje wykonawca (piasek, humus, trawa)5)
Wzmocnienie istniejącej konstrukcji warstwy betonuC-16/20 1 cm grubości

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 1

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: 77591

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77591

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77591

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

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: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Budowlane Łukasz
Kondratowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992525424
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7.3.3) Ulica: Nasturcjowa 8b

7.3.4) Miejscowość: Polkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77591,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-07-21
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