Ogłoszenie nr 510407655-N-2021 z dnia 25.01.2021 r.
Powiat Pruszkowski: Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu
Pruszkowskiego
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: 761474-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 01326714400000, ul. ul. Drzymały 30,
05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.30.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw nawierzchni dróg powiatowych na terenie
Powiatu Pruszkowskiego, w zakresie: a) uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego –
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 3 000 m², b) remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi
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mechanicznie - grubości 5 cm – obok czynnego pasa jezdni - 7 600 m², c) wymiana
nawierzchni bitumicznej - pasy – 700 m², d) regulacja pionowa studzienek dla kratek
ściekowych ulicznych – 5 szt., e) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 5
szt., f) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 5 szt., g)
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – 1 000 m², h) wypełnienie szczelin w
nawierzchni bitumicznej 200 mb . Wykonawca przystąpi do napraw nawierzchni dróg
powiatowych w terminie określonym w formularzu ofertowym. Każdorazowe rozpoczęcie
realizacji etapu zadania musi nastąpić maksymalnie w ciągu 24 godzin (minimalny czas
przystąpienia do prac wynosi 2 godziny) od wystawienia zlecenia przez Zamawiającego, a w
przypadku awarii czy klęski żywiołowej niezwłocznie (tak szybko jak to będzie
możliwe).Wykonawca dokona w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 2 godziny od
chwili powiadomienia, zabezpieczenia (oznakowania lub tymczasowego zabezpieczenia)
niebezpiecznych uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.
Przez przystąpienie do naprawy nawierzchni drogi rozumie się faktyczne wejście w teren i
rozpoczęcie prac naprawczych. Remont cząstkowy nawierzchni należy wykonywać przy
użyciu dwóch recyklerów jednocześnie. Przed przystąpieniem do prac naprawczych
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uproszczonego projektu organizacji ruchu
zatwierdzonego przez Starostę Pruszkowskiego. Odzyski materiałowe z destruktu
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.Szczegółowy zakres prac objętych
zamówieniem opisuje Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik nr A. Obmiar robót
stanowi załącznik nr B
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233225-2
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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 512375.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: South Stream S.A.
Email wykonawcy: km@sssa.pl
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz
Kod pocztowy: 05-555
Miejscowość: Tarczyn
Kraj/woj.: Polska
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 591999.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 591999.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 633696.00
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
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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