Ogłoszenie nr 500100676-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.
Gmina Manowo: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla
transportu kołowego
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa:
2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejsca i
działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542561-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Manowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092057000000, ul. Manowo 40, 76015
Manowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 183 220, e-mail urzad@manowo.pl,
faks 943 183 289.
Adres strony internetowej (url): www.bip.manowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu
kołowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IG.271.1.4.2018
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
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi dla rowerów wzdłuż
drogi krajowej nr 11 z miejscowości Kretomino do miejscowości Manowo, o długości ~5,6 km.3.
Zakres inwestycji: - budowa ciągu pieszo rowerowego, pieszo jezdnego - rozbiórka pozostałości
po zdemontowanej infrastrukturze - przebudowa i budowa chodników, zjazdów - przebudowa
peronu autobusowego i i montaż 1 wiaty przystankowej - zabudowa istniejącego rowu i budowa

odcinka drenażu - budowa i przebudowa przepustów - zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu rekultywacja terenów zielonych - renowacja rowów przydrożnych - wprowadzenie zmian w stałej
organizacji ruchu - konieczne i niezbędne roboty mające na celu dowiązanie do istniejącego
zagospodarowania wzdłuż planowanego ciągu pieszo rowerowego
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

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: 08/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2834089.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Zakład Remontu i Utrzymania Dróg „DROGOTEX” Rachtan Ireneusz
Email wykonawcy: drogotex@op.pl
Adres pocztowy: Chociwle 8A
Kod pocztowy: 76-020
Miejscowość: Bobolice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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 4098224.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4098224.28

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4098224.28
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: 44
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.

