Ogłoszenie nr 510213531-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
Gmina Szczuczyn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn
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: 594609-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230
Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 273 50
81.
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl , www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczuczyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI. 271.7.2019
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 przebudowa sieci dróg gminnych na terenie gminy Szczuczyn. Operacja
będzie polegała na przebudowie trzech odcinków dróg gminnych. Przebudowywane odcinki dróg: a)
Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury Zakresem zadania jest przebudowa drogi
gminnej nr 104230B Szczuczyn – Bzury w km 0+000÷3+640. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi
lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na
rozbiórce elementów dróg, na karczowaniu pozostałości po wycince drzew (24 szt. + 32 szt.
wcześniejsze wycinki), na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie czterech istniejących

przepustów pod drogą, renowacji istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów
zjazdowych, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu
dwóch warstw bitumicznych na jezdni i ścieżce rowerowej po stronie lewej, uzupełnieniu poboczy
kruszywem łamanym, wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej w miejscowości
Bzury, na wykonaniu ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej po stronie prawej. Szerokość
jezdni w przekroju trasowym będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy po 1m. Szerokość ścieżki
rowerowej będzie wynosić 1,5m. Szerokość jezdni w przekroju ulicznym będzie wynosić 6m, a
szerokość chodników od 1m do 1,5m. Przebieg drogi gminnej Szczuczyn – Bzury w planie pokazano w
części rysunkowej dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić
pisemnie właścicieli mediów ułożonych w pasie drogowym: światłowód, kabel średniego napięcia,
kabla telekomunikacyjnego, sieci wodociągowej itp. Potwierdzenie przekazania zawiadomienia
przedłożyć Inwestorowi. W cenie umownej należy wkalkulować kompleksową obsługę geodezyjną
inwestycji polegająca na wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją, oraz wyznaczenie
zakresu inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. b) Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w
miejscowości Dołęgi Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 132545B w obrębie m.
Dołęgi, odcinek I w km 0+000÷0+720, odcinek II w km 0+000÷0+080, odcinek III w km 0+000÷0+060
oraz rozjazd odcinka I z drogą powiatową nr 1873B Jambrzyki – Dołęgi. Rozwiązania projektowe dla
klasy drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla
kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni żwirowej i żwirowo-gruntowej.
Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa
łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz uzupełnieniu poboczy.
Projektuje się szerokość jezdni na wszystkich odcinkach dróg gminnych 4m, a szerokość poboczy po
1m. Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania odcinka I z drogą powiatową nr 1873B oraz
przebudowę skrzyżowania odcinka I z odcinkiem II i odcinkiem III. Na odcinku I w km 0+000÷0+350 ze
względu na istniejący przebieg jezdni, zachodziła konieczność poszerzenia istniejącej podbudowy drogi
po stronie prawej. Przebieg drogi gminnej w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji
technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić pisemnie właścicieli mediów
ułożonych w pasie drogowym. Potwierdzenie przekazania zawiadomienia przedłożyć Inwestorowi. W
cenie umownej należy wkalkulować kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji polegająca na
wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją, oraz wyznaczenie zakresu inwestycji wraz z
inwentaryzacją powykonawczą. c) Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie – Niećkowo
gm. Szczuczyn Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie –
Niećkowo w km 0+000÷2+290. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidują
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem
istniejącej nawierzchni żwirowej i brukowej. Przebudowa drogi gminnej będzie polegała na rozbiórce
elementów dróg, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie trzech istniejących przepustów pod
drogą, odbudowie istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu dwóch przepustów zjazdowych,
uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównaniu
podbudowy kruszywem łamanym, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej na zjazdach, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników i wjazdów do
posesji z kostki brukowej betonowej w miejscowości Niedźwiedzkie i Niećkowo oraz ustawieniu dwóch
lamp oświetleniowych hybrydowych. Szerokość jezdni na drodze gminnej w przekroju ulicznym będzie
wynosić od 5,5m do 6m, a szerokość chodników od 0,8m do 2m. Szerokość jezdni w przekroju
trasowym będzie wynosić 5m, a szerokość poboczy po 1m. Przebieg drogi gminnej Niedźwiedzkie –
Niećkowo w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do
robót ziemnych zawiadomić pisemnie właścicieli mediów ułożonych w pasie drogowym. Potwierdzenie
przekazania zawiadomienia przedłożyć Inwestorowi. W cenie umownej należy wkalkulować
kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji polegająca na wyznaczeniu granic pasa drogowego wraz

ze stabilizacją, oraz wyznaczenie zakresu inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Roboty
należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, oraz stosownych zgłoszeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania
zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia
przy obliczaniu ceny oferty. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia
opracowana jest przez: P. Bogusława Kuczyńskiego, Os. Południe, 19-200 Grajewo. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do
przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i
opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt celem przeprowadzenia
wizji, na każde żądanie Wykonawcy. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia - Stosownie do treści
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy
(Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników
budowlanych – minimum 4 osób (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz
zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach
nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1125): • czynności związane z
robotami drogowymi wykonywane przez robotników budowlanych tj. operatorów koparek i sprzętu
drogowego (rozkładarka masy, walec itp.), kierowców pojazdów ciężarowych, brukarzy w okresie
realizacji wskazanych robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym
wykonania robót. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające
zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób
zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł
(słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek. W przypadku wystąpienia w

którymkolwiek z załączników do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wskazane normy, o
których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2) i ust.3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod
warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy
czym, jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają minimalne wymagania określone w SIWZ. Zamawiający
nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45100000-8, 45233220-7, 45233290-8
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: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5860921.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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 Drogowo - Mostowe w Piszu Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Czerniewskiego 2
Kod pocztowy: 12-200
Miejscowość: Pisz
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
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 5149409.74
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5149409.74
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7143906.01
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.

