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Ogłoszenie nr 510195067-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Urząd Miejski w Policach: Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek od granicy miasta Police do
miejscowości Niekłończyca/
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
Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych-etap II w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego Działanie 2.2. Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszrau Metropolitalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576153-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.
Adres strony internetowej (url): www.police.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek od granicy miasta Police do miejscowości Niekłończyca/
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TI/272/13/2019
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 wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji pn.
„Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek od granicy miasta Police do miejscowości Niekłończyca/”.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego
zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 3.Planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję drogową
polegającą na: budowie ścieżki rowerowej o szer. 2,0m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 114 na odc. od szkoły w m. Niekłończyca do skrzyżowania
drogi wojewódzkiej z ul. Sosnową w Policach-Jasienicy, przebudowie odcinków istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0m w
ciągu projektowanej ścieżki rowerowej. 4.Ścieżka biegnie po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 114 Nowe Warpno-Police-Tanowo od m.
Niekłończyca przez Dębostrów do m. Police-Jasienica. 5.Całe zamierzenie realizowane będzie na terenie miejscowości Niekłończyca, Dębostrów i
Police-Jasienica , gm. Police, powiat Police. 6.Konstrukcja nawierzchni nowobudowanej ścieżki rowerowej jest bitumiczna na podbudowie z
kruszywa. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego tj. w miejscu poszerzanych chodników jest z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z kruszywa. 7.Poza budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego przedmiotowe zamówienie obejmuje również: wycinkę
drzew i krzewów kolizyjnych z budową ścieżki rowerowej (zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną, budowę przepustu pod ścieżką rowerową z
rur HDPE średnicy 60cm na rowie w km 2+017, przestawienie ze skrajni projektowanej ścieżki kolidujących słupów energetycznych zgodnie z
projektem branżowym oraz przestawienie ze skrajni projektowanej ścieżki kolidujących słupów telekomunikacyjnych zgodnie z projektem
branżowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2
Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 45233292-2, 45112710-5, 45233120-6, 45111300-1, 45233200-1, 45233140-2, 45233000-9, 45100000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
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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: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1185855.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
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: Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Spółka z o.o.
Email wykonawcy: kontakt@pb-bis.pl
Adres pocztowy: ul. Stołczyńska 178
Kod pocztowy: 71-873
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

2019-09-16, 14:55

4z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/42f971ac-0e64-4833-a715-fe3bdcebd319

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 1458602.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1458602.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1795800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
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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