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Ogłoszenie nr 510062252-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.
Gmina Mszana: Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana
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: 519269-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mszana, Krajowy numer identyfikacyjny 27625868700000, ul. ul. 1 Maja 81, 44-325
Mszana, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4759740, 4759755, e-mail
urzad@mszana.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mszana.ug.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PI.271.4.2020
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:
1. Przedmiotem zamówienia remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Mszana. Zakres robót:
1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na
gorąco o powierzchni do 6 m2 w jednym miejscu (Płatność nastąpi za 1 m2 wyremontowanej
nawierzchni). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej
nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów; 2) oczyszczenie lokalnych
wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy; 3) uzupełnienie lokalnych
ubytków w podbudowie 4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca; 5) rozścielenie
mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna); 6)
mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 7) skropienie bitumem powierzchni
górnej warstwy i zasypanie kruszywem, 8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 9)
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dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych
robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 512
m2 1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na
gorąco o powierzchni powyżej 6 m2 w jednym miejscu (Płatność nastąpi za 1 m2
wyremontowanej nawierzchni). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) mechaniczne wycięcie
uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów; 2) oczyszczenie
lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy; 3) uzupełnienie
lokalnych ubytków w podbudowie 4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca; 5)
rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna); 6)
mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 7) skropienie bitumem powierzchni
górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 9)
dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych
robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 237
m2 1.3 Remonty nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej (Płatność nastąpi za 1 m2
wyremontowanej nawierzchni). Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) mechaniczne rozebranie
nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm z usunięciem rumoszu na pryzmy i
uzupełnieniem podbudowy, 2) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie, 3) rozścielenie
mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 5 cm (warstwa ścieralna); 4)
mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki; 5) skropienie bitumem miejsc
połączenia starej z nową nawierzchnią i zasypanie kruszywem. 6) załadunek i wywóz rumoszu
na miejsce utylizacji; 7) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 8) odtransportowanie
sprzętu z placu budowy, 9) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami 10) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość
wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny
ofertowej wynosi 173 m2 1.4 Remont krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na
nowy) (Płatność nastąpi za 1 mb wymienionego krawężnika). Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
1) odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze 2) wyjęcie
krawężników i odłożenie na pobocze 3) uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub
cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem 4) ustawienie nowych krawężników
betonowych 15x30 cm 5) wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem 6)
zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi 7) pielęgnacja spoin
krawężnika przez polewanie wodą 8) załadunek i wywóz starych krawężników na miejsce
utylizacji; 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 10) odtransportowanie sprzętu z
placu budowy, 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, Przewidywana ilość
wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny
ofertowej wynosi 14 mb 1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (Płatność
nastąpi za 1 szt.) Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 1) zdjęcie kratki ściekowej lub innego
przykrycia 2) rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki 3) odkucie uszkodzonej
nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia 4) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze
(chodnik) 5) wykonanie deskowania 6) ułożenie i zagęszczenie betonu 7) rozebranie deskowania
8) osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem 9) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni wokół studzienki 10)
załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji; 11) dostarczenie materiałów i sprzętu na
budowę, 12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 13) oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 14) prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 3 szt. 1.6 Wykonanie ławy
betonowej z oporem (Płatność nastąpi za 1 mb ławy betonowej). Cena jednostkowa obejmuje
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m.in.: 1) wyznaczenie osi wykopu, 2) ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze. 3)
wyrównanie dna i ścian wykopu. 4) uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego
profilu. 5) przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym
i wyrównanym wykopie. 6) wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem. 7) ręczne
rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych. 8) rozebranie
deskowania. 9) pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą. 10) załadunek i wywóz
pozostałości materiału na miejsce utylizacji 11) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 14) prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze. Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany
jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 14 mb Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi również przedmiar robót i specyfikacja techniczna, stanowiące zał. nr 5 i 6
do siwz. 2. Gwarancja i rękojmia Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty. Minimalny
okres gwarancji udzielany przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy UWAGA: Wykonawca może
zaproponować inny termin gwarancji, jednak nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od daty
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Termin gwarancji będzie miał wpływ na wybór
przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej, ponieważ termin gwarancji jest jednym z
kryteriów oceny ofert. Szczegóły zawarte są w pkt 2.2. rozdziału XVIII niniejszej Specyfikacji.
Zaproponowany termin gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do siwz) w
pkt II.2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane należy zadeklarować w miesiącach
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót „bez zastrzeżeń”. Okres gwarancyjny
nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i
usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji
zgodnie z art. 581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru pogwarancyjnego. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za
wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na
piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Ustala się maksymalny termin
usunięcia wad i usterek do 14 dni. 3. Równoważność Wszędzie tam, gdzie wskazane zostało
pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie produktów równoważnych lub zgodnie z art. 30
ust. 4 ustawy Pzp zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one
realizację robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.1 Na mocy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, tj.
pracowników fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy między
innymi osób: kierujących robotami, dostawców materiałów budowlanych. 4.2 W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
Zamawiający uprawniony jest do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.3 W celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w pkt 4.1 czynności w trakcie realizacji umowy Wykonawca w
terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przedłoży Zamawiającemu: 1) oświadczenie
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Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierające w
szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju zawartej umowy
o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zmianach osób
realizujących wskazane czynności. 4.4 Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w pkt 4.1 niniejszego rozdziału siwz. 4.5 W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.6 Jeżeli realizacja zamówienia wykonywana będzie przez osobę nie zatrudnioną na umowę o
pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka
nie będzie mogła wykonywać jakichkolwiek prac, a wykonawca zapłaci Zamawiającemu
tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania prac przez
taką osobę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli
(personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego
przedstawicieli. 4.7 Zamawiający żąda, aby w umowie z Podwykonawcą Wykonawca zawarł
odpowiednie postanowienia dotyczące zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia na umowę
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej i umożliwiające
Zamawiającemu kontrolę realizacji tego obowiązku przez Podwykonawcę. 5. Oznaczenie
przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45233142-6 roboty w
zakresie naprawy dróg 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233141-9

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: 07/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120314.88
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:
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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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Alkor Sp. z o.o.
Email wykonawcy: alkor1@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Olszyny 3
Kod pocztowy: 44-373
Miejscowość: Wodzisław Śl.
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 80692.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80692.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 134223.75
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:
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.

2020-04-09, 10:38

