Ogłoszenie nr 9317 - 2017 z dnia 2017-01-17 r.

Janowiec Kościelny: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z istniejącą
infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo – Borowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 359045-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 51074301900000,
ul. Janowiec Kościelny 62, 13111 Janowiec Kościelny, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel.
89 626 20 02, faks 89 626 21 86, e-mail geodezja@janowiec.com.pl
Adres strony internetowej (URL): www.janowiec.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających
indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie
zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną w miejscowości
Szczepkowo – Borowe
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Przebudowa dróg wewnętrznych
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe” obejmujące: roboty przygotowawcze, -roboty rozbiórkowe, -podbudowy, -nasypy, -obramowania, -korytka
ściekowe, -nawierzchnie, -pobocza, -zjazdy, -roboty wykończeniowe, -wykonanie geodezyjnej mapy

poinwentaryzacyjnej odcinka dróg po przebudowie. Wyżej wymienione roboty budowlane będą
wykonywane w II etapach, i tak: Zakres robót I etapu obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty
rozbiórkowe, nasypy, obramowania. Zakres robót II etapu obejmuje: podbudowy, korytka
ściekowe, nawierzchnie, pobocza, zjazdy, roboty wykończeniowe, prace geodezyjne. 2.KOD
CPV45232452-5Roboty drogowe 45111200-0Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne 45111100-9Roboty w zakresie burzenia 45233320-8Fundamentowanie dróg
45233220-7Roboty w zakresie nawierzchni dróg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu został zawarty w projekcie budowlanym, SST, przedmiarze robót, SIWZ
oraz w projekcie umowy. Użyte w przedmiarach robót, stanowiących integralną część niniejszej
specyfikacji, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważnie” Zadanie
przebudowa dróg będzie realizowana w latach 2016 – 2017. 3.Wymagania, o których mowa w art.
29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 1)Wykonawca zobowiązuje się,
że przynajmniej 2 osoby wykonujące prace związane z przedmiotem zamówienia świadczyć będą
roboty w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) zgodnie z załącznikiem do
umowy pn. „Wykaz pracowników”. 2)Wykonawca w terminie 3 dni od daty podpisania umowy oraz
każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym
niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartej przez
Wykonawcę z pracownikami. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracownika na podstawie umowy o pracę. 4)Za niedopełnienie wymogu
zatrudnienia Pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracownika świadczącego usługę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu. 1.rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia,
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) kierowanie i nadzór
nad wykonywanymi robotami budowlanymi Zamówienie jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232452-5
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45233320-8, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT625267.45
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A., prdi.mlawa@wp.pl, ul.
Stefana Roweckiego "Grota" 8, 06-500, Mława, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 769078.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 769078.97
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 947776.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

