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Ogłoszenie nr 510201950-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli: Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
emulsją i grysami
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: 531286-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, Krajowy numer identyfikacyjny 97121818700000, ul. ul. Wojska Polskiego , 67-100 Nowa Sól, woj.
lubuskie, państwo Polska, tel. 684 585 330, e-mail drogi@pzd-nowasol.pl, faks 684 585 330.
Adres strony internetowej (url): www.pzd-nowasol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.3411.09.2019
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego polegający na wykonaniu remontu nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o umowę, niniejszy opis oraz polecenia
zamawiającego. 2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego, - szczegółową lokalizację wykonywanych robót remontowych oraz
ich zakres i rodzaj wymaganej technologii remontu określał będzie każdorazowo Zamawiający, 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia
obejmuje naprawę: a) uszkodzeń nawierzchni bitumicznej przy zastosowaniu technologii – „emulsja asfaltowa szybko-rozpadowa 65% w ilości
1,3 do 1,7 kg na 1 m2 + grys bazaltowy o grubości frakcji w zależności od głębokości uszkodzeń (przy użyciu remontera), 4. Przed
przystąpieniem do naprawy, miejsca uszkodzone należy oczyścić z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych części nawierzchni bitumicznej. 5. Po
zakończeniu prac Wykonawca uprzątnie jezdnie z resztek materiałów pozostałych po remoncie jezdni. 6. Wykonawca zobowiązany jest w celu
wykonania przedmiotu zamówienia do dysponowania następującym sprzętem (własnym lub dzierżawionym): - remonter – min. 1 szt. 7. W
celu rozliczenia robót samochód wykonujący usługę będzie ważony każdego dnia roboczego przed i po rozpoczęciu robót. Koszty związane z
ważeniem samochodu ponosi Zamawiający. Ważenie pojazdu będzie się odbywało w wytwórni mas bitumicznych w Nowym Żabnie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

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: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171000
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: UNIWRO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Os. Konstytucji 3 go Maja 25F/71
Kod pocztowy: 67-100
Miejscowość: Nowa Sól
Kraj/woj.: lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 236160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291510.00
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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