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Ogłoszenie nr 510104476-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Gmina Myszków: WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH W RAMACH
ZADANIA PN.: „WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2020” - 2
części zamówienia.
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: 522024-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540051973-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.; 540055849-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH W RAMACH ZADANIA PN.:
„WYKONANIE REMONTÓW DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH W ROKU 2020” - 2 części
zamówienia.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.2020.JG
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg gruntowych w ramach zadania pn.:
„Wykonanie remontów dróg o nawierzchniach gruntowych w roku 2020”. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców. 4. W celu umożliwienia składania
ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Bieżąca konserwacja
dróg gruntowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni; 2) Część 2 zamówienia - Bieżąca
konserwacja dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem. 5.
Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dwie części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia
może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia: Bieżąca konserwacja dróg
gruntowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. 1) Zamówienie obejmuje następujący zakres
robót: mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej; mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm; powierzchniowe
utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2;
powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0
dm3/m2; regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. 2) Szczegółowy zakres robót
budowlanych przewidzianych do wykonania został określony w „Dokumentacji do wykonania części 1 zamówienia”,
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). 4) Kody CPV: a) Główny kod CPV: 45233252-0: Roboty w
zakresie nawierzchni ulic; b) Dodatkowe kody CPV: – 45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg. 7. Opis przedmiotu
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zamówienia dla części 2 zamówienia: Bieżąca konserwacja dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczenie i
wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem. 1) Zamówienie należy wykonać w dwóch etapach: a) Etap I na który
składa się 60% wykonania finansowego przedmiotu umowy w terminie od daty podpisania umowy do dnia 29.05.2020 r.,
b) Etap II na który składa się 40% wykonania finansowego przedmiotu umowy w terminie od dnia 01.06.2020 r. do dnia
27.11.2020 r. 2) W skład każdego z etapów wchodzi następujący zakres prac: Profilowanie i zagęszczanie podłoża
wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego; Wyrównanie istniejącej nawierzchni
kruszywem łamanym 0-31,5 mm wraz z mechanicznym zagęszczeniem gr. 5 cm. Materiał na wykonanie robót
budowlanych dostarcza Wykonawca. 3) Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania został
określony w „Dokumentacji do wykonania części 2 zamówienia”, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający
wymaga, aby osoby wykonujące remont dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie istniejącej
nawierzchni kruszywem były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r.,
poz. 1040 z późn. zm.); 5) Kody CPV: a) Główny kod CPV: 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic; b)
Dodatkowe kody CPV: – 45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców. 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do SIWZ spowoduje
poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników (uczestników ruchu), zapewniając jej dostosowanie do potrzeb wszystkich
użytkowników, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. 11. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert
wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż
polski nowy złoty (PLN).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

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: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG GRUNTOWYCH
POPRZEZ PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE
NAWIERZCHNI.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: HUCZ Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy: przetargi @hucz.pl
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 14
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 283849.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200083.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 373914.75
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: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG GRUNTOWYCH
POPRZEZ PROFILOWANIE, ZAGĘSZCZENIE I WYRÓWNANIE
ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI KRUSZYWEM.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
Email wykonawcy: domax.biuro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Grabińska 8
Kod pocztowy: 42-283
Miejscowość: Boronów
Kraj/woj.: śląskie
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 61032.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61032.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118941.00
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 podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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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