
Ogłoszenie nr 510427824-N-2021 z dnia 12.04.2021 r.

Burmistrz Miasta Zambrów: Budowa dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w
Zambrowie.

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: 766318-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540549772-N-2020; 540555531-N-2020; 540395538-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Zambrów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Fabryczna  3,
18-300  Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0862712210 w. 16, e-mail
burmistrz@zambrow.um.gov.pl, faks 862 712 117.
Adres strony internetowej (url): www.zambrow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.8.2020

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 dróg pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza w
Zambrowie. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w obrębie
ulic: Sadowej,Pileckiego i Konopnickiej w Zambrowie o szerokości 6,0 m i nawierzchni z
betonowej kostki brukowej. Po obu stronach jezdni przewidziano chodnik oraz zjazdy bramowe o
konstrukcji identycznej jak ulica. Na końcu ulicy 02 KD należy wykonać plac do zawracania o
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wymiarach 6,5 x 21,4 m. Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje: - rozbiórkę elementów dróg, -
wykonanie robót ziemnych podstawowych i uzupełniających, - ustawienie krawężników, -
ustawienie obrzeży, - wykonanie chodników z kostki brukowej typu cegła gr. 8 cm układanej w
jodełkę, kolor grafitowy, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej typu cegła gr. 8 cm układanej w
jodełkę, kolor czerwony, - wykonanie nawierzchni jezdni ulic i skrzyżowań z kostki betonowej typu
Behaton bezfazowy gr. 8cm, kolor szary - obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodowym, - budowę kablowej linii oświetleniowej, - budowę i rozbiórka napowietrznej linii nn, -
budowę wpustów i przykanalików, - budowę drenażu, - regulacje naziemnych elementów armatury
wodociągowej do nowej niwelety drogi, - regulacje istniejących studni rewizyjnych kanału
sanitarnego do nowej niwelety drogi, - regulacje studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej do
nowej niwelety drogi, w tym montaż włazów żeliwnych i pierścieni odciążających, - wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego ulic Roboty dotyczące: - rozbiórki obiektów budowlanych nie
przewidzianych do dalszego użytkowania, - wycinki drzew i krzewów, - budowy kanalizacji
deszczowej zostały już wykonane i nie wliczają się do zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45233100-0, 45233253-7, 45233280-5,
34922100-7, 45231400-9

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: 09/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 995260.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
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: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski
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Email wykonawcy: zrbd_t.dawidowski@vp.pl
Adres pocztowy: Ostrów Mazowiecka, ul. Bursztynowa 21
Kod pocztowy: 07-300
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Kraj/woj.: mazowieckie

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 1224169.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1224169.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1852134.53
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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