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Gmina Czeremcha: Przebudowa dróg gminnych nr: 1092l7B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa),
109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina Czerencha

oGŁoszENIE, o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Robotv budowlane

Zamieszczanie o głoszenia :
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotycry projektu lub programu wspóllinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 6 1 070 1 -N-20 1 9

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

I. r) NAZWA I ADRES:
Gmina Czeremcha, Krajowy numer identyfikacylny 50659237000000, ul. ul. Duboisa 14,
l7 -240 Czeremcha, woj. podlaskie, pństwo Polska, tel. 085 6850400, 6850394, e-mail
ug_czeremcha@zetobi,com.p1, faks 856 850 400.
Adres strony internetowej (url): www.czeremcha.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządo,wa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych nr: 1092I7B (Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 1 0923 1B (u1.

Duboisa) na terenię Czeremchy, Gmina Czeremcha
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakłes, rodzaj i ilość dostaw usług lub robót
budowlanych lub olveślenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboĘ
budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, tj.: Przebudowa dróg gmirrrrych nr: 1,092178
(Czeremcha-Wieś - ul. Duboisa), 109231B (ul. Duboisa) na terenie Czeremchy, Gmina
Czeremcha, powiat hajnowski, wojewódawo podlaskie. 2, Szczrgółowy opis przedmiotu
zamówtęnia zawiera dokumentacja projektowa wraz z przedmiararni robót zwane w dalszej
części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik t 8 do niniejszej SIWZ. Przedmiary
robót stanowią materiał pomocniczy. Zarnańający informuje, że pozycje przedmiaru robót jak
równieź zapisy dokumentacji doĘczące wycinki drzew §ą nieaktualne, Drzewa zostĄ usunięte.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej w przedmiarach robót, specyfikacjach
technicznych opisano materiały blb urządzenta za pomocą podania nar*y ich producenta,
patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający
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stwierdza, że ich zastosowanie nie ma charakteru obligatoryjnego i dopuszcza ujęcie w ofercie, a
następnie zastosowanie po dczas rea|izacji zamówienia innych wprowadzonych do obrotu
materiałów lub urządzeń, w tym także materiałów i urządzeń równowaznych pod warunkiem
posiadania przez nie odpowiednich dokumentów opisujących za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, które dopuszczają dane materiĄ (wyroby)
do użYtkowania i pozwalajĘ jednoznacznię stwięrdzić, że są one rzeczywiście wprowadzone do
obrotu lub do niego dopuszczone. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równowżne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiĄ (wyroby budowlane)
spełniają wymagania określone (nie gorsze niZ) w przedmiarach robót, specyfikacjach
technicznYch. 5. Na podstawie art. 29 ust,3a ustawy Prawo zamówień publi cznych, zamańający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wkonawcę lub podwykonawcę osób,
które będą wykonywać czynności bezpośrednio zńęarrc zre izacją zarlóńenia przez caĘ
okes jego trwania, tj, pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane,
Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca lub podwykonawca przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie zawieĄące wykazliczby osób wraz ze wskazaniem wykonywanego zawodu lub
czyrrności na budowie (bez podania danych osobowych) zatrudnionych przy rcalizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę, wyżej wymienione czyrrności dokonywane będą po
podpisaniu umowy z Wykonawcą.6, Zamawiającv lrymaga udzielenia co najmniej 3Jetniej
gwarancji na przedmiot zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233 120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie doĘcry zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

IIL3) Informacje dodatkowe:

Iv.t) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ; 20l 11 l20I9
IV.2) Całkowita wańość zamówienia

Wańość bez VAT 3050500
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE o oFERTACH
Liczba otzymanych ofen: 1

wtym:
ltczba otrzymanych ofeń od mĄch i średnich przedsiębiorstw: 1

ltczba otrzymarlych ofeń od wykonawców z innych państw człoŃowskich unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofeń od wykonawców z państw niebędących członkami unii Europej skiej:
0
\iczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną; 0

IV,4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe ,,MAKSBUD' Sp. z.o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 183
Kodpocaowy:17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
IGaj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pństwa człoŃowskiego Unii Europej skiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego człoŃiem Unii Europej skiej:
nie

Iv.6) INFORMACJA o CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARToŚCI ZA\ilARTEJ
UMOWY ORAZ O OF,ERTACH Z NAJNIZSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3752115
Oferta z najniższą ceną./kosźem 37 52115
oferta z najwyżsą cen{kosńem 37 52115
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
po dwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa częśó zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA ZWOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV,9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w Ębie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
NaleĄ podać uzasadnienie fakĘczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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