
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów
zwalniających przy SP w Nowej Wsi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.branszczyk.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:
Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów
zwalniających przy SP w Nowej Wsi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f09b083-e498-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150643/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17 09:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007005/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów
zwalniających przy SP w Nowej Wsi.

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114630/01

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: RO-ZP.271.9.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 782684,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi załącznik Nr 7
do niniejszej SWZ, jest rozbudowa drogi gminnej Nr 440126W w m. Nowa Wieś wraz z budową
parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi. Planowana rozbudowa wpłynie na
poprawę warunków oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego na przedmiotowej drodze
poprzez budowę konstrukcji jezdni, a także zjazdów, zatok parkingowych i autobusowych,
chodników i odwodnienia drogi w postaci rowu przydrożnego. Jej realizacja przyczyni się do
poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej, ułatwi ruch pieszy poprzez
budowę chodnika i 2 nowych przejść dla pieszych, stworzy nowe miejsca parkingowe w okolicy
budynku Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś oraz wpłynie pozytywnie na dostęp do gruntów
w jej sąsiedztwie. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanału technologicznego
oraz przebudowę linii elektroenergetycznej nN i budowę słupów oświetlenia ulicznego w celu
doświetlenia projektowanych przejść dla pieszych. W projektowanym pasie drogowym drogi
gminnej w miejscowościach Białebłoto Kobyla i Nowa Wieś o nr 440126W na terenie objętym
opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- sieć wodociągowa – skrzynki zaworów do regulacji wysokościowej, 
- sieć teletechniczna – regulacja pokryw studni rewizyjnych, 
- sieć elektroenergetyczna podziemna – nie przewiduje się zmian, 
- sieć elektroenergetyczna napowietrzna i oświetlenie uliczne – usunięcie kolizji poprzez
przestawienie słupa elektroenergetycznego, budowa 2 nowych słupów oświetlenia ulicznego.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki nr 7, 8, 9 do
SWZ. 

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia – wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji
materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych.
2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i
utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze.
3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
4) Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia:
a) projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym
pasem ruchu. 
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z
wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych.
c) odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8
godzin.
5) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy przedmiaru,
oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z
tym związanych.
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
7) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów
dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu
zamówienia materiałów budowlanych. 
8) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny
koszt. 
9) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w
trakcie wykonywania robót.
10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą
przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie.
11) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia
w czasie wykonywania zamówienia:
a) projektu czasowej organizacji ruchu, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
c) innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót oraz w treści istotnych postanowień umowy ( Zał. Nr 6 do SIWZ ). 
12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
13) Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa,
Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy.
14) Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania
prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje
się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP.
15) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do
wykonania zamówienia.
16) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.
17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób
trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych
materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

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

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

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

6.1.3.) 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: 917625,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1239999,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 917625,30 PLN

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

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: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGOWIEC MACIEJ I
WACŁAW WOJTASZEK SPÓŁKA JAWNA
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621948673

7.3.3) Ulica: Dobrej Wróżki 3, Rybienko Nowe

7.3.4) Miejscowość: Wyszków

7.3.5) Kod pocztowy: 07-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 917625,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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