Ogłoszenie nr 500143950-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.
Urząd Miejski w Łapach: Przebudowa dróg w zakresie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia
grysem i emulsją w miejscowościach Łupianka Stara, Gąsówka Skwarki, Płonka Strumianka, Wólka
Waniewska, Łapy Łynki, Gąsówka Osse, Roszki Włodki, Płonka Kozły, oraz remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem kruszyw otoczonych emulsją asfaltową na gorąco na
terenie Gminy Łapy
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: 543408-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500085566-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny 52333000000, ul. ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, 18100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 152 251, e-mail
admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (url): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg w zakresie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją w
miejscowościach Łupianka Stara, Gąsówka Skwarki, Płonka Strumianka, Wólka Waniewska, Łapy
Łynki, Gąsówka Osse, Roszki Włodki, Płonka Kozły, oraz remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych z zastosowaniem kruszyw otoczonych emulsją asfaltową na gorąco na terenie Gminy
Łapy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
U.7013.2.2018
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:
Przedmiot zamówienia są roboty polegające na przebudowie dróg gminnych w zakresie
poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem w miejscowościach
Łupianka Stara, Gąsówka Skwarki, Płonka Strumianka, Wólka Waniewska, Łapy Łynki, Gąsówka
Osse, Roszki Włodki, Płonka Kozły oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z
zastosowaniem kruszyw otoczonych emulsją asfaltową na gorąco na terenie Gminy Łapy. CZĘŚĆ I
Przebudowa dróg gminnych w zakresie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją
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asfaltową i kruszywem w miejscowościach Łupianka Stara, Gąsówka Skwarki, Płonka Strumianka,
Wólka Waniewska, Łapy Łynki, Gąsówka Osse, Roszki Włodki, Płonka Kozły w następującym
zakresie: - Łupianka Stara w ilości 695m2; - Gąsówka Skwarki w ilości 595m2; - Płonka Strumianka
w ilości 540m2; - Wólka Waniewska w ilości 440m2; - Łapy Łynki w ilości 400m2; - Gąsówka Osse
w ilości 1155m2; - Roszki Włodki w ilości 330m2; - Płonka Kozły w ilości 420m2. Zakres
zamówienia szacuje się na 4575m2. Ostateczna długość poszczególnych dróg oraz m2 powierzchni
zostaną ustalone w oparciu o ceny jednostkowe najkorzystniejszej oferty. Zadanie będzie
realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego na poszczególne odcinki
dróg. CZĘŚĆ II Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem kruszyw
otoczonych emulsją asfaltową na gorąco ubytków o głębokości do 4cm na terenie Gminy Łapy w
ilości 270m2. Zamawiający może zwiększyć lub zmniejszyć powyższą powierzchnie w zależności
od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Przed przystąpieniem do napraw, miejsca
uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych części nawierzchni
bitumicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie jezdnię z resztek materiałów pozostałych
po remoncie jezdni. Na użyte do remontu materiały jest wymagane przedstawienie odpowiednich
atestów. Naprawiane miejsca nie powinny zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego jezdni.
Nie dopuszcza się wykonania robót podczas opadów atmosferycznych oraz temperatur otoczenia
poniżej +10 stopni C. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ. Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca
uwzględni doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót a w
szczególności dróg dojazdowych oraz miejsc składowania materiałów, które Wykonawca naruszy w
celu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uwzględni naprawę ewentualnych szkód
związanych z wykonaniem robót wyrządzonym osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 3. Jeżeli
w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa
firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji
przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących
pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z
danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne,
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a
znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność
potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych,
nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. W przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy pzp tj.:
„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających
ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy
dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest
nazwa, pod którą oznaczany przez nią podmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak
i w innych krajach. 4. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem
przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 5. W celu prawidłowego
sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie
niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić
w trakcie realizacji zamówienia. 6. Wymaga się udzielenia co najmniej 12 miesięcznej rękojmi i
gwarancji na wykonane roboty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
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II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45233120-6
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: Przebudowa dróg w zakresie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia grysem i
emulsją w miejscowościach Łupianka Stara, Gąsówka Skwarki, Płonka Strumianka, Wólka
Waniewska, Łapy Łynki, Gąsówka Osse, Roszki Włodki, Płonka Kozły
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135286.10
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: BUDOMOST SP. Z O.O.
Email wykonawcy: oferty@budomost.com.pl
Adres pocztowy: ZAŚCIANKI SZOSA BARANOWICKA 37
Kod pocztowy: 15-522
Miejscowość: BIAŁYSTOK
Kraj/woj.: podlaskie
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 168817.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168817.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168817.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem kruszyw otoczonych
emulsją asfaltową na gorąco na terenie Gminy Łapy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10536.58
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: BUDOMOST SP. Z O.O.
Email wykonawcy: oferty@budomost.com.pl
Adres pocztowy: ZAŚCIANKI ul. SZOSA BARANOWICKA 37
Kod pocztowy: 15-522
Miejscowość: BIAŁYSTOK
Kraj/woj.: podlaskie
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 16605.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16605.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16605.00
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
__________________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, tel. centr. 85 715 2251, fax 85 715 2256
Sekretariat burmistrza tel. 85 715 2749, e-mail sekretariat@um.lapy.pl

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.
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