
Ogłoszenie nr 510148080-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Wójt Gminy Łubniany: „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”

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 realizowane jest w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych, nazwa zadania: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach

mieszkaniowych w miejscowości Luboszyce w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i

uczestników ruchu drogowego- etap I.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 548824-N-2019

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

Numer ogłoszenia: 540106350-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Łubniany, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Opolska  104,

46-024  Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail zamowienia@lubniany.pl,

faks 774 215 024.

Adres strony internetowej (url): www.lubniany.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2019

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
budowlane:
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Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach”

w skład, którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: - budowa drogi ulicy Chabrów (DG nr

102683 O) w miejscowości Luboszyce, gmina Łubniany w powiecie opolskim wraz z

odwodnieniem i dwoma ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi tą drogę z drogami sąsiednimi.

Niniejsza budowa związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom wyżej

wymienionej ulicy w dzielnicy domków jednorodzinnych. Celem jest również uporządkowanie

włączenia ulicy Chabrów do ulicy Leśnej, a także uporządkowanie i zwiększenie

bezpieczeństwa w ruchu pieszym -poruszającym się wzdłuż tej ulicy mieszkańcom dzielnicy

domków jednorodzinnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę ulicy – klasy drogi

D długości 661,00 m z obustronnymi chodnikami i ciągami pieszo-jezdnymi. Wyżej

wymieniony odcinek ulicy i chodników przebiegać będzie w terenie zabudowy jednorodzinnej.

Ulice projektuje się o szerokości 6,00 m, a chodniki i ciągi pieszo-jezdne o szerokości do 2,00

m. Ulica Chabrów stanowi najważniejszą oś komunikacyjną tej części miejscowości. W stanie

istniejącym droga jest drogą gruntowo-tłuczniową na całej szerokości pasa drogowego, a

miejscami wysypana frezem, nieutwardzoną o szerokości jezdni od 4,00 m do 5,00 m. Bez

wydzielonych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych czy peronów

przystankowych. Liczba skrzyżowań w ulicy Chabrów: 5. Do granic działek drogowych

występują pobocza gruntowe porośnięte trawą. Całkowita dł. drogi: 661 m. Istniejący teren

uzbrojony jest w sieć wodociągową z przyłączami, w kable energetyczne doziemne wraz z

przyłączami do budynków oraz oświetleniem ulicznym, kable teletechniczne doziemne.

Aktualnie kończy się tam realizacja projektu związanego z budową kanalizacji sanitarnej. Łączy

ona najgęściej zamieszkałe tereny mieszkaniowe w tej części miejscowości Luboszyce z

centrum miejscowości oraz poprzez drogą powiatową (DP Luboszyce-Węgry nr 1728 O ul.

Rolna) z sąsiednią gminą Opole i Turawa. W ramach budowy przewidziane są rozwiązania

podnoszące bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Planowane są więc m.in. zwężenia drogi,

szykany spowalniające i wyniesione skrzyżowania, punktowe elementy odblaskowe. W wyniku

realizacji zamówienia powstanie droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o

nawierzchni z kostki betonowej brukowej o szerokości 6,0 m. Oprócz tego chodnik

przyjezdniowy o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Parametry

techniczne: klasa drogi - D; dopuszczalny nacisk - 80kN/oś; kategoria ruchu - KR2; szerokość

pasa ruchu - 3,0 m; szerokość jezdni - 6,0 m; szerokość chodników - do 2,00 m; szerokość

ciągów pieszo-jezdnych - 2,00 m; szerokość pasa drogowego - od 10,00 m do 22,00 m.

Przebudowane zostanie (ul. Chabrów): 661 m drogi, 284 m ciągu pieszo-jezdnego (142 m ciągu

dwukierunkowego, stąd mnożnik x2 - zgodnie z instrukcją), 1606 m chodników (usytuowanego

przy jezdni - 1284 m; odsuniętego od jezdni - 322 m, w tym: 284 m ciągu pieszo-jezdnego oraz

38 m odsuniętego od jezdni, zgodnie z instrukcją) , 5 skrzyżowań, 0 zatok autobusowych, 0

peronów przystankowych. Zaprojektowane elementy uspokojenia ruchu takie jak: wyniesione

skrzyżowania oraz szykany naprzemienne mają za zadanie fizyczne wymuszenie spowolnienia

ruchu pojazdów. Ponadto projektowana droga gminna (wraz z całym układem komunikacyjnym)

objęta jest strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Obecnie wody opadowe i roztopowe nie

mają odprowadzenia i wchłaniają się w istniejący teren. W związku z tym jest budowa

odwodnienia jezdni poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią.

Odwodnienie liczone jest osobno na odcinek ciągu pieszo-rowerowego (odwodnienie

powierzchniowe) oraz ciągu ulicy Chabrów (kanalizacja deszczowa). Powstała infrastruktura

związana z odwodnieniem ulicy Chabrów będzie mogła być w przyszłości rozbudowywana wraz

z kolejnym etapem budowy układu komunikacyjnego w sąsiedztwie przedmiotowej drogi. Dla

potrzeb odprowadzenia wód opadowych projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej. Nową

sieć stanowią kanały zbierające wody opadowe ze zlewni ulicy posiadającą możliwość

bezpośredniego odprowadzenia grawitacyjnego wód opadowych i roztopowych do

projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrów. Ze zlewni pozostałej części ulicy gdzie
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nie jest możliwe bezpośrednie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych grawitacyjnie,

projektuje się przepompownie na ulicy Chabrów na dz. nr 183/6, która będzie

przepompowywała wody opadowe i roztopowe do kanalizacji grawitacyjnej. Poprzez którą

wody te będą odprowadzane do istniejącego rowu przy ulicy Fiołków (DG nr 102681 O), która

to ulica jedynie w tym zakresie objęta jest przedmiotem umowy (dodatkowe mb kanalizacji w

ulicy Fiołków oraz dodatkowe 2 skrzyżowania objęte przedmiotem umowy). 2. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa składająca

się z przedmiarów robót i opisu robót zawartego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót – stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233251-3, 45232400-6, 45233220-7, 45233300-2, 45233260-9,

45233253-7, 45112700-2, 45112300-8, 45262300-4, 45231400-9, 45316110-9, 45315700-5,

45314300-4, 45310000-3, 45233252-0, 45233123-7, 45232152-2, 45232130-2, 45232431-4

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: 04/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2220406.38

Waluta Pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika

Email wykonawcy: domax.biuro@wp.pl

Adres pocztowy: ul. Grabińska 8
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Kod pocztowy: 42-283

Miejscowość:

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 2405985.69

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2405985.69

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2415619.87

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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