
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych z wykorzystaniem emulsji asfaltowej w miejscowościach Nowa Wieś i
Budykierz”

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:
„Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych z wykorzystaniem emulsji asfaltowej w miejscowościach Nowa Wieś i Budykierz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e705ab12-3f08-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430258/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09 09:07

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030763/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz/Powierzchniowe utrwalenie drogi w m. Budykierz

1.1.12 Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w m. Nowa Wieś

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368198/01

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: ZP.271.12.2022

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

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 2 (dwóch) dróg gminnych metodą powierzchniowego utrwalenia z
wykorzystaniem emulsji asfaltowej:
1. Droga gminna w miejscowości Nowa Wieś
Zakres robót obejmuje powierzchniowe utrwalenie drogi, poszerzenia i zjazdy z wykorzystaniem emulsji asfaltowej, o dł. 213
mb, pow. 926,2 m2
1) W ramach remontu należy wykonać: 
a) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego,
b) doziarnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm oraz jej zagęszczenie, 
c) wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia z użyciem kruszyw bazaltowych
2) Etapy realizacji remontu: 
a) Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie 
i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji
0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 lub 25cm, 
b) Skropienie warstwy 16/22 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 4,0 – 4,2 l na m2. Celowo zwiększona dawka emulsji i
przelanie podbudowy dolomitowej,
c) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 16/22 mm 21 kg na m2. Wykonanie I warstwy, 
d) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 – 3,0 l na m2, 
e) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m2. Wykonanie II warstwy, 
f) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 – 1,9 na m2, 
g) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m2. Wykonanie III warstwy, 
h) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 – 1,1 na m2, 
i) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m2. Wykonanie IV warstwy

Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji/zjazdów przyległych do drogi.
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.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ

2. Droga gminna w miejscowości Budykierz 
Zakres robót obejmuje powierzchniowe utrwalenie drogi i poszerzenia z wykorzystaniem emulsji asfaltowej, o dł. 256 mb,
pow. 1293,2 m2
1) W ramach remontu należy wykonać: 
a) wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego,
b) doziarnienie nawierzchni poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm oraz jej zagęszczenie, 
c) wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia z użyciem kruszyw bazaltowych
2) Etapy realizacji remontu: 
a) Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z
kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 lub 25cm, 
b) Skropienie warstwy 16/22 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 4,0 – 4,2 l na m2. Celowo zwiększona dawka emulsji i
przelanie podbudowy dolomitowej,
c) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 16/22 mm 21 kg na m2. Wykonanie I warstwy, 
d) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 – 3,0 l na m2, 
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e) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m2. Wykonanie II warstwy, 
f) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 – 1,9 na m2, 
g) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m2. Wykonanie III warstwy, 
h) Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 – 1,1 na m2, 
i) Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m2. Wykonanie IV warstwy

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ

Uwagi:
1) Kruszywo używane do powierzchniowego utrwalenia powinno zostać odpylone przed użyciem.
2) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony 
metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami 
cenotwórczymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni 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: 234263,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260158,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234263,11 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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOBIAŁKA Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7622009718

7.3.3) Ulica: Centralna 71
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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: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234263,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
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