
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA FAŁKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Fałków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-260

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@falkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.falkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.bip.falkow.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:
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5341024c-2a9b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382093/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07 09:51

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029025/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332201/01
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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: ZP.271.12.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 3126195,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków, w tym utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe przy cmentarzu parafialnym w Fałkowie i w Czermnie. Zadanie obejmuje wykonanie poszerzeń, ujednolicenie
szerokości dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Fałków oraz zmianę ich zniszczonej nawierzchni szutrowej na
nawierzchnię z masy asfaltowo-bitumicznej. Ponadto w ramach zadania zostanie utwardzony teren przy cmentarzach pod
miejsca postojowe
Przedmiotem zamówienia obejmuje: 
1) Droga na działce nr 335 w m. Czermno-Kolonia , ul.Dworska, dł 870m x 3m
2) Droga na działce nr 723 w m.Leszczyny, dł 840m x 3mModernizację budynku OSP w Zbójnie
3) Droga na działce nr 1433 w m.Dobry Widok, dł 455m x 3m
4) Droga na działkach nr 478 i 500 w m.Dobry Widok, dł 812m x 3m
5) Droga na działkach nr 1094, 1140/2 i 1141/3 w m.Czermno, dł 430m x 3m
6) Droga na działce nr 1073 w m.Studzieniec, dł 300m x 3m
7) Droga na działce nr 732 w m.Fałków, ul.Przyborowie dł 50m x 3m
8) Droga na działkach nr 956/2 i 819 w m.Greszczyn, dł 550m x 3m
9) Droga na działce nr 1728 w m.Starzechowice, dł 495m x 3m
10) Droga na działkach nr 1755, 1785 i 1790 w m.Sęp, dł 455m x 3m
11) Droga na działce nr 410 w m.Fałków, ul.Leśna, dł 295m x 3m
12) Droga na działce nr 169/1 w m.Starzechowice, dł 310m x 3m
13) Droga na działce nr 115 w m.Sulborowice, dł 518m x 3m
14) Droga na działce nr 107 w m.Sulborowice, dł 502m x 3m
15) Droga na działce nr 263 w m.Pląskowice, dł 650m x 3m
16) Droga na działce nr 1489 w m.Starzechowice, dł 442m x 3m
17) Droga na działce nr 1363 w m.Wola Szkucka, dł 75m x 3m
18) Droga na działce nr 934 w m.Pikule, dł 550m x 3m
19) Droga na działce nr 52 w m.Stanisławów, dł 282m x 3m
20) Droga na działce nr 1150 w m.Czermno, dł 80m x 3m
21) Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Czermnie
22) Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy cmentarzu w Fałkowie

Szczegółowy zakres prac zostały określony w przedmiarach stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, na podstawie których
należy sporządzić kosztorys ofertowy i dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Za wykonane zadanie
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót lub w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej
takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.

Zadanie podzielone na 2 etapy:
Etap 1 – wykonanie 55 % zakresu rzeczowo-finansowego (wliczając jedynie całkowicie wykonane odcinki lub place
postojowe)
Etap 2 – wykonanie całości zakresu rzeczowo-finansowego
Wymagany okres gwarancji:
- co najmniej 3 lata – uwaga: gwarancja stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert

Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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: 3826530,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4474268,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3826530,00 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: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591982659

7.3.3) Ulica: Zakładowa 17

7.3.4) Miejscowość: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3826530,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

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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