
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYBNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 20

1.5.2.) Miejscowość: Rybno

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-514

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 861-14-38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uzp@gminarybno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarybno.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.gminarybno.com

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:
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a763bffb-db33-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259181/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18 10:39

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038419/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno

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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173506/01

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: RGK.271.4.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 2819909,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie
Gminy Rybno”, w ramach którego należy wykonać następujące zadania:

Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa”
• przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa w Rybnie na odcinku 
o długości 0,942 km,
• roboty ziemne,
• regulacja zaworów wodociągowych,
• profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,
• wykonanie podbudowy jezdni,
• wykonanie nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie mijanek,
• wykonanie poboczy;

Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki)”
• przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki) – etap I na odcinku od
km 0+000 do km 3+075,
• roboty przygotowawcze,
• wycinka drzew i karczowanie pni,
• profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod projektowane mijanki i nawierzchnie drogi,
• wykonanie kanału technologicznego wraz ze studniami,
• wykonanie remontu istniejącego przepustu,
• wykonanie czyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie skroplenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
• wykonanie mijanek,
• wykonanie poboczy;

Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki w miejscowości Sarnów w km
0+000,00 + 1+467,63”
• wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki na dz. nr ew. 143 obręb Wężyki i dz. nr ew. 77
obręb Sarnów w miejscowości Sarnów o dł. 1467,63 m,
• roboty przygotowawcze,
• profilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy 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: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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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: 3619113,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3619113,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3619113,24 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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 837-11-99-023

7.3.3) Ulica: Juliopol

7.3.4) Miejscowość: Młodzieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3619113,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

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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