
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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:
Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14f8b9f8-e9fb-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160125/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-25 14:53
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004419/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb

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: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIR.271.11.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa
drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb”.
2. Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej – dojazdu pożarowego (Jelonki) dz.
529, 530, 407, 531, 411, 417 obręb Jelenin, Gmina Chojna.
3. Przewiduje się rozebranie istniejącej drogi gminnej wykonanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem cementu, bruku oraz gruzu ceglanego, wraz ze
zjazdami, dowiązaniem drogi gminnej do drogi powiatowej i wykonanie nowej konstrukcji drogi i
zjazdów.
4. Przebudowa drogi obejmuje częściowe utwardzenie w śladzie kół płytami drogowe
120x80x16cm oraz kruszywem łamanym, jezdni o łącznej szerokości 3.5m i koronie drogi
szerokości 5,0m, wraz z poszerzeniami na łukach, mijankami dla zestawów transportowych,
zjazdami do lasu.
5. Na połączeniu drogi gminnej z drogą powiatową nr 1401Z przewiduje się wykonanie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
6. Zakłada się średnie zdjęcie humusu wynoszące 0.3m.
7. Zaprojektowano drogę dla ruchu kategorii KR2 i nośności podłoża G2, G4 następującą
konstrukcję przebudowy drogi gminnej.
1) Konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej o nawierzchni z płyt:
• 16.0 cm – warstwa ścieralna płyty drogowe 120x80x16cm,
• 3.0 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
• 19.0 cm – warstwa ścieralna pomiędzy płytami drogowymi z mieszanki niezwiązanej z
kruszywa C90/3 (0/31.5mm),
• 19.0 cm – warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (0/31.5mm),
• 18.0 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 (0/63mm),
• 15.0 cm – grunt niewysadzinowy G1 o wskaźniku zagęszczenia gruntu Is=1.00.
2) Konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej)
• 8 cm – warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa,
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• 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 25 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
(0/31.5mm),
• 50 cm – grunt niewysadzinowy G1 o wskaźniku zagęszczenia gruntu Is=1.00.
8. UWAGA: zaprojektowane płyty drogowe dostarczy na plac budowy Zamawiający i nie
stanowią one kosztu Wykonawcy.
9. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W
przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone
przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 0

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: 2396710,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2699850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2396710,41 PLN

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAULA
POHORECKA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EJEK Andrzej Cymbalista

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8581676593

7.3.3) Ulica: Władysława Jagiełły 20

7.3.4) Miejscowość: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2396710,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-22
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