
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w
miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-105

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818834027

1.5.8.) Numer faksu: 818834041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminabaranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.gminabaranow.pl/ogloszenia-i-przetargi/przetargi

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 dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w
miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28b4e859-9e41-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105050/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 11:36

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009394/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w
miejscowości Śniadówka i Łysa Góra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078188/01

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: SG.271.4.2022

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

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi
gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra” o łącznej długości 4,733 km.
2. Zakres robót obejmuje:
• przebudowę drogi gminnej nr 112816L w miejscowości Czołna na odcinku od km 0+011,20 do km 2+287,50, w tym:
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
2) wykonanie po obu stronach jezdni opornika z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i szerokości 0,40 m;
3) wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 
o średniej grubości 11 cm i szerokości 5,8 m;
4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 7 cm i szerokości 5,6 m;
5) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m;
6) wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi - 4 skrzyżowania jednostronne;
7) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym;
8) budowa 4 peronów przystankowych oraz ustawienie 1 wiaty przystankowej;
9) wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego oraz zjazdów z kruszywa łamanego, regulacja wysokościowa
istniejącego chodnika i zjazdów z kostki brukowej;
10) udrożnienie istniejących przepustów po jezdnią, wykonanie 2 przepustów pod jezdnią, wykonanie przepustu pod
peronem przystankowym, wykonanie przepustów pod zjazdami;
11) udrożnienie rowów obustronnych na odcinku 350 m;
12) umocnienie skarp i dna istniejącego rowu płytami ażurowymi na odcinkach o łacznej długości 0,339 km;
13) ustawienie barier ochronnych na odcinkach o łącznej długości 0,349 km;
14) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
• przebudowę drogi gminnej nr 112817L w miejscowości Czołna na odcinku od km 0+000,00 
do km 0+938,50, w tym:
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
2) wykonanie po obu stronach jezdni opornika z kruszywa łamanego o grubości 25 cm i szerokości 0,40 m;
3) wykonanie na istniejącej jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 
o średniej grubości 12 cm i szerokości 5,8 m;
4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 7 cm i szerokości 5,6 m;
5) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m;
6) wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi - 3 skrzyżowania jednostronne;
7) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym;
8) budowa 2 peronów przystankowych oraz ustawienie 1 wiaty przystankowej;
9) wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego oraz zjazdów z kruszywa łamanego, regulacja wysokościowa
istniejących zjazdów z kostki brukowej;
10) udrożnienie istniejących przepustów po jezdnią, wykonanie przepustów pod zjazdami;
11) udrożnienie rowu lewostronnego na odcinku 592 m;
12) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
• przebudowę drogi gminnej nr 107423LL w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra na odcinku od km 2+946,70 do km
4+467,00, w tym:
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe;
2) wykonanie na odcinku od km 2+946,70 do km 3+194,00:
a) warstwy dolnej podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm 
i szerokości 3,8 m,
b) warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 3,8 m,
c) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m,
d) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 zm i szerokości 3,5 m;
3) wykonanie na odcinku od km 3+194,00 do km 4+467,00:
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a) poszerzenia istniejącej nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie opornika z piasku stabilizowanego cementem o
grubości 15 cm i szerokości zmiennej od 0,35 do 2,25 m,
b) warstwy dolnej podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 
10,0 cm i szerokości 5,3 m,
c) warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm i szerokości 5,3 m,
d) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,1 m,
e) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m,
4) wykonanie wzdłuż jezdni poboczy o szerokości 0,75 m, ulepszonych kruszywem łamanym;
5) wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego;
6) wymiana istniejących przepustów pod jezdnią oraz wykonanie przepustów pod zjazdami;
7) usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi;
8) ustawienie barier ochronnych na odcinkach o łącznej długości 0,221 km;
9) wykonanie nowego oznakowania pionowego;
• przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań;
• zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;
• obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i
zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny określonej w złożonej, potencjalnie najkorzystniejszej, ofercie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 5197316,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6501454,87 PLN
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