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Ogłoszenie nr 500199595-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na
odcinku 620 m”
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: 582894-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny
67023082400000, ul. ul. Kościelna 103, 26800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 486 132 338, e-mail pzdpbialobrzegi@post.pl, faks 486 132 338.
Adres strony internetowej (url): www.pzdpbialobrzegi.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na
odcinku 620 m
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZDP.272.5.2018
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 jest przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od
km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m”.2.Realizacja zadania obejmuje następujące
roboty: 1) Roboty przygotowawcze 2)Podbudowy 3)Nawierzchnie 4)Roboty wykończeniowe
3.Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte przedmiarem robót konieczne do
uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2)uporządkowanie terenu po
budowie,3)likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne
do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 4.Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy
zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ. 2) Przedmiar robót
stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż składający się na opis
przedmiotu przedmiar robót należy rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.
UWAGA: wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Mają być
przewiezione na plac Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul.
Kościelna 109. 5.Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 6.Wykonawca ma
możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest
to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu).7.Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót budowlanych związanych z
przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa zjazdów, roboty
wykończeniowe. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami
umowy: 1)w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 2) w zakresie uprawnień
kontrolnych Zamawiającego spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – a) 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 w/w czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
b) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją
zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie
zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia zgodnie § 14 ust. 5 przedmiotowej umowy.3)
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności,
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp

wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno wykonawcy, jak i
ewentualnych podwykonawców.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233220-7
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: 08/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143120.38
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P.H.U. KAMI Katarzyna Kmita
Email wykonawcy: biuro@phukami.pl
Adres pocztowy: Kurzelów, ul. Młynarska 12
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie
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 166246.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 166246.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184107.63
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.

