Ogłoszenie nr 2022/BZP 00006942/01 z dnia 2022-01-05

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej
przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16
1.5.2.) Miejscowość: Pruszków
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.um.pruszkow.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:

Przebudowa zatoki autobusowej w Al. Wojska Polskiego wraz z przebudową drogi wewnętrznej
przy Al. Wojska Polskiego i ul. Plantowej w Pruszkowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61cb683a-46c3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00006942/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 14:29
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt "Zielone Płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowozachodniej części województwa" współfinansowane przez UE w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego 2014 - 2020.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269883/01

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: WSR.271.76.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącej zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z
przebudową drogi wewnętrznej o długości 278 m, w tym:
- przebudowa zatoki autobusowej od strony jezdni DW 719 na długości 60 m,
- przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej i szer. 5,5 – 6,5 m wraz z zatoką
autobusową o długości 20 m i wykonaniem 158 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki
betonowej,
- przebudowa i budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowa elementów kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie i przykanaliki),
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanału technologicznego,
- przebudowa kolidującej sieci nN,
- instalacja 4 szt. wiat przystankowych z panelami fotowoltaicznymi oraz gniazdami do ładowania
USB,
- instalacja 1 stacji ładowania samochodów elektrycznych i 1 stacji ładowania rowerów
elektrycznych,
- nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników,
- oznakowanie pionowe i poziome.
Dodatkowo w wycenie prac należy uwzględnić wszelkie koszty związane z: wykonaniem i
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu (droga wojewódzka DW 719 – Al. Wojska
Polskiego, droga powiatowa – ul. Plantowa), wyłączeniem prądu i nadzorem przez zakład
energetyczny przy przebudowie linii nN.
Prace będzie trzeba prowadzić etapami tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać
kursowanie autobusów miejskich. Wprowadzenie zmian w obsłudze linii autobusowych trzeba
uzgodnić z odpowiednim wyprzedzeniem, z przewoźnikiem (PKS Grodzisk Mazowiecki) przy
udziale organizatora (Miasta Pruszków).
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Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa.
Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określają: projekty budowlano wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekty
stałej organizacji ruchu, które stanowią integralną część Umowy.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
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: 2553748,83 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3846512,33 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2553748,83 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:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Terenowych
Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210128223
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2553748,83 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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