
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158715079

1.5.8.) Numer faksu: 158717102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://modliborzyce.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:
„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b78c333d-a8ce-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098429/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 13:56

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003697/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka

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 00043713/01

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: INW.271.1.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 149797,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w
miejscowości Michałówka”
Jest to droga gminna wewnętrzna, położona na dz. o nr. ewid. 89 i 335. Zakres robót
wykonywany będzie na odcinku 660m, w którym zostanie wykonane wzmocnienie podbudowy,
uzupełnienie ubytków oraz remont nawierzchni na odcinku 660m o szerokości 3,00m.
Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze. Szczegółowe informacje,
dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera - Dokumentacja
projektowa, stanowiąca załącznik Nr 7 do SWZ. 
Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową,
2.3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu okresu
gwarancji na całość prac objętych, które wchodzą w skład realizacji inwestycji. Minimalny
wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole
odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając
okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy co będzie uwzględnione podczas oceny i badania
ofert na zasadach określonych w rozdziale 14 do SWZ - kryteria oceny ofert. Okres rękojmi za
wady jest równy okresowi gwarancji. 
2.4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie
zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby na
stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane. Szczegółowe wymagania
dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
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zostały określane w projektowanym postanowieniu umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ. 
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art.
92 ustawy, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w
niniejszej SWZ. 
2.6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy 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: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

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: 154217,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194096,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154217,65 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Lach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652249445

7.3.3) Ulica: Szyperki 39A

7.3.4) Miejscowość: Jarocin
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7.3.5) Kod pocztowy: 37-405

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154217,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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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