
Ogłoszenie nr 500068202-N-2018 z dnia 29-03-2018 r. 

Gmina Fałków: Przebudowa dróg na terenie gminy Fałków oraz odbudowa nawierzchni dróg po 
robotach kanalizacyjnych

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 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 505861-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500019333-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Informacje dodatkowe:
Zadanie jest współfinansowane (Etap II i Etap III) ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - 
ściekowa", Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii" – odbudowa nawierzchni dróg po wykonaniu systemu kanalizacji sanitarnej 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260 
  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, 
faks 447 873 535. 
Adres strony internetowej (url): www.falkow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dróg na terenie gminy Fałków oraz odbudowa nawierzchni dróg po robotach 
kanalizacyjnych 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2018 
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 
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie przebudowy dróg na terenie gminy Fałków (Etap I) 

oraz odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych (Etap II i Etap III). Zakres 

przedmiotu zamówienia podzielony został na etapy i obejmuje: Etap I- przebudowa dróg poprzez 

wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na odcinkach: Droga Sulborowice, działka ewid nr 

153, dł 222mb x 3mb; Droga Sulborowice, działka ewid nr 117 i 115, dł 995mb x 3,2mb; Droga 

Skórnice, działka ewid nr 345, dł 200mb x 3mb; Droga Skórnice, działka ewid nr 368, dł 80mb x 

3mb; Droga Skórnice Poręba, działka ewid nr 598 i 616, dł 980mb x 3mb; Droga Poręba, działka 

ewid nr 617, dł 668mb x 3mb; Droga Stomorgi, działka ewid nr 170, dł 460mb x 3mb; Droga 

Sułków, działka ewid nr 729, dł 520mb x 4mb; Droga Stanisławów, działka ewid nr 362, 632/1, 

dł 740mb x 3mb; Droga Stanisławów, działka ewid nr 152, dł 980mb x 3mb Droga Wąsosz 

działka ewid nr 813, dł 130mb x 3mb; Droga Starzechowice Górne dł 70mb x 3,5mb; Droga 

ul.Cmentarna w Czermnie 414 mb + 122mb Regulacja 71 studni kanalizacyjnych i wykonanie 

poboczy z kruszywa w łącznym obmiarze 188,4m3 Przekazanie terenu dla Etapu I nastąpi do 14 

dni od podpisania umowy i roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonać do 31.08.2018r 

Etap II Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Starzechowice w postaci wykonania 1170,91 m2 warstwy wiążącej i 4353,0m2 

warstwy ścieralnej z masy bitumicznej Przekazanie terenu dla Etapu II nastąpi do 01.06.2018 i 

roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonać do 25.06.2018r Etap III Odtworzenie 

nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz w 

postaci wykonania 1003,15 m2 warstwy wiążącej i 2881,5m2 warstwy ścieralnej z masy 

bitumicznej Przekazanie terenu dla Etapu III nastąpi do 17.09.2018 i roboty Wykonawca 

zobowiązany będzie wykonać do 15.10.2018r Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy od 

daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres gwarancji jest jednym z 

kryteriów oceny ofert) Uwaga: Obmiar powierzchni nawierzchni dróg do odtworzenia po 

robotach kanalizacyjnych, jest tożsamy z obmiarem jaki z postępowań na roboty kanalizacyjne 

został wykluczony Zadanie jest współfinansowane (Etap II i Etap III) ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje 

typu „Gospodarka wodno - ściekowa", Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" – odbudowa nawierzchni dróg po 

wykonaniu systemu kanalizacji sanitarnej 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 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: 01/03/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

2018-03-29https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/735fbcb1-6b1e-49fb-bc3a-f66abf54c25e



Wartość bez VAT 2283204.90 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: PHU „KAMI” Katarzyna Kmita 
Email wykonawcy: biuro@phukami.pl 
Adres pocztowy: ul.Młynarska12 
Kod pocztowy: 29-100 
Miejscowość: Kurzelów 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 1994112.31 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1994112.31 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2290789.81 
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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