
Ogłoszenie nr 510279245-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Gmina Pilchowice: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul.
Skarbnika, ul. Barbórki, ul. Gwarków w Pilchowicach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556066-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głównej 52, 44-144
Nieborowice Tel/faks (32) 332-7158 e-mail: ppk@pilchowice.pl Adres strony internetowej:
ppk.pilchowice.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota  6, 44-145 
Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail
szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych, ul. Szkolna, ul. Górnicza, ul. Skarbnika, ul. Barbórki,
ul. Gwarków w Pilchowicach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PZP/2019

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
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budowlane:
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności rozbiórkę nawierzchni drogowych o łącznej
powierzchni ok. 4.000 m2, przebudowę i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach
kanalizacyjnych o łącznej powierzchni ok. 6.550 m2 z poboczem o powierzchni ok. 500 m2,
przy czym prowadzenie prac musi być realizowane we współpracy z wykonawcą kanalizacji,
który jest koordynatorem robót. Roboty zlokalizowane będą w sołectwie Pilchowice w obrębie
następujących ulic: a) ul. Szkolna (dawniej ul. Świerczewskiego), b) ul. Górnicza, c) ulice
boczne do ul. Górniczej i ul. Leboszowkiej, d) ul. Skarbnika, e) ul. Barbórki, f) ul. Gwarków, g)
ulice boczne do ul. Damrota. 3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na podstawie której wybrano ofertę Wykonawcy,
ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
obowiązującymi przepisami i normami, a także z najlepszą wiedzą i sztuką budowlaną oraz z
najwyższą starannością.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

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: 03/12/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 1186753.71
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Technical Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy: administracja@technical-solutions.pl
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 13B
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Kod pocztowy: 47-230
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kraj/woj.: opolskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1564901.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1564901.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1977976.54
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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