Ogłoszenie nr 500082747-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.
Gmina Lubsko: Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej
architektury na terenie Gminy Lubsko

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: 535052-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lubsko, Krajowy numer identyfikacyjny 97077064600000, ul. Plac Wolności 1,
68300 Lubsko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 576 108, e-mail i.poszwa@lubsko.pl,
faks 068 4576200, 4576222.
Adres strony internetowej (url): www.lubsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na
terenie Gminy Lubsko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZ.2710.7.2018
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:
Część I: Zadanie 1a a) Bieżące remonty ulic, chodników i placów na terenie miasta i Gminy
Lubsko: - Remonty cząstkowe (przełożenie) nawierzchni z kostki kamiennej, - Remonty
cząstkowe (przełożenie) nawierzchni z płytek 30x30 i 50x50 i kostek betonowych typu
polbruk, - Wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej
gr. 8 cm, - Wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z płytek betonowych 50x50,
30x30, - Remonty cząstkowe (przełożenie) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltową na zimno, Wykonanie warstwy piasku gr. 10 cm, - Regulacja wysokościowa istniejących krawężników,
- Regulacja wysokościowa istniejących obrzeży, - Wymiana istniejących krawężników na
nowe betonowe 15x30, - Wymiana istniejących obrzeży na nowe betonowe 8x30, - Regulacja

pionowa włazów wpustów deszczowych, - Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych, Uzupełnienie pokrywy (kratki) wpustu deszczowego - Naprawa ławek, - Konserwacja Ławek.
- Wykonanie innych nieprzewidzianych robót i usług - Niezwłoczne (w trybie
natychmiastowym) usuwanie uszkodzeń na drogach, chodnikach i placach powodujące
zagrożenia dla ludzi, ruchu drogowego i mienia. Zadanie 1b b) Remont dróg o nawierzchni
gruntowej i tłuczniowej na terenie miasta i Gminy Lubsko w ilości ok. 600 t: - zakup tłucznia
- transport tłucznia - wbudowanie tłucznia Część II: Zadanie 2 - Profilowanie dróg o
nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z wałowaniem na terenie miasta i Gminy Lubsko.
Część III: Zadanie 3 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Lubsko Szczegółowy opis i
inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Części III
niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233141-9
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zadanie 1a a) Bieżące remonty ulic, chodników i placów na terenie miasta i
Gminy Lubsko;Zadanie 1b b) Remont dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie
miasta i Gminy Lubsko
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158536.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe EMTOM Tomasz Nowak
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Górzyn 45a
Kod pocztowy: 68-300
Miejscowość: Lubsko
Kraj/woj.: lubuskie
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 168217.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168217.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168217.78
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:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz z wałowaniem na
terenie miasta i Gminy Lubsko
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na
gorąco dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Lubsko
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

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.

