Ogłoszenie nr 2022/BZP 00249900/01 z dnia 2022-07-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: POW 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.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:

Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e1dd20a-f086-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249900/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12 10:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061182/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików - Etap II i III.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215073/01

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: WRIK.271.1.39.2022.ZP
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Damazego na odcinku od ul. Ireny do ul. Grażyny, Henryka, Haliny i
Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
2. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
4) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
5) Budowa zjazdów.
6) Budowa chodników.
7) Budowa poboczy.
8) Urządzanie zieleńców.
9) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
10) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
11) Roboty wykończeniowe i porządkowe.
12) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
13) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez
sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
3. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni w ul. Damazego z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (dwuteowa) w kolorze
grafitowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez PP-W NIWELLA s.c. z siedzibą w Bełchatowie.
5. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania
zadania m. in.:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
2) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie oznakowania na czas budowy;
3) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;
4) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
5) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i
terenu budowy;
6) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach
samochodów wyjeżdżających z budowy);
7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) ewentualne koszty związane z włączeniami prądu i innych mediów;
9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji
odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu;
10) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i
przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
11) udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przy realizacji i rozliczaniu
inwestycji;
12) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach
materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych;
13) materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (płyty drogowe wielootworowe) stanowią własność Zamawiającego.
Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km
(załadunek, transport, rozładunek);
14) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR;
15) koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których Gmina nie jest właścicielem;
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16) przeprowadzenie inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików kamerą inspekcyjną;
17) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie operatu
kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne,
wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na
wbudowane urządzenia, dziennik budowy, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów
wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania), oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane
art. 57;
18) wykonanie w 3 egzemplarzach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez
odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie
CD-R) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
19) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych
oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do
właściwego wykonania robót.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczne wykonania i
odbioru robót oraz SWZ.
7. Hierarchia ważności dokumentów: Umowa z Wykonawcą robót, SWZ, Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją
inwestycji, co stanowi wyraz obowiązku informacyjnego wykonawcy określonego w art. 651 k.c.
Szczegółowe informacje w SWZ i załącznikach do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono przedmiotowe postępowanie.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 2 192 148,27 zł
brutto.
Do dnia 08 lipca 2022 r. do godz. 9:30, tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.
Zamawiający odstąpił od oceny oferty.
Cena oferty złożonej w postępowaniu przez Majster Bruk Sebastian Sputowski 2 869 078,00 zł przekroczyła kwotę, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 2 192 148,27 zł. Zamawiający aktualnie nie może zwiększyć
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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: 2869078,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2869078,00 PLN
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