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Ogłoszenie nr 500207309-N-2018 z dnia 30-08-2018 r.
Miasto Ząbki: Budowa ul. Mokrej w Ząbkach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590981-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ząbki, Krajowy numer identyfikacyjny 52728500000, ul. ul. Wojska Polskiego 10,
05091 Ząbki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 109 700, e-mail
zamowienia.publiczne@zabki.pl, faks 225 109 888.
Adres strony internetowej (url): www.zabki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ul. Mokrej w Ząbkach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU.271.15.2018
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mokrej w Ząbkach o długości ok 200m i
szerokości całkowitej ok 8,5 - 15m. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: odbiór robót
rozbiórkowych istniejących nawierzchni chodników i zjazdów do posesji, budowy kanalizacji
deszczowej i korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zrealizowanych przez firmę
wykonawczą na podstawie zawartego porozumienia Miasta Ząbki z firmą deweloperską;
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem; obsługę
geodezyjną budowy (dla całego zadania inwestycyjnego); roboty rozbiórkowe fragmentu
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nawierzchni asfaltowej z niezbędnymi odcinkami krawężników betonowych (pod połączenie z
istniejącym zjazdem w ul. Jana Pawła II), wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki; wymianę
nienośnego gruntu, z wywozem nadmiaru urobku; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni; budowę ulicy Mokrej o długości ok.200 m i szerokości
całkowitej ok.8,5-15,0 m (w tym: jezdnia szer.5,0 m, chodnik szer.2,0 m oraz uzupełniająco na
pozostałej szerokości obustronne pasy zieleni); montaż krawężników betonowych
(wystających, skośnych, najazdowych) oraz oporników betonowych na ławach betonowych;
montaż ścieków z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i ławie
betonowej; montaż obrzeży betonowych trawnikowych; wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni: podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (jezdnia,
chodniki), warstwy dolnej z kruszywa łamanego - tłuczeń (jezdnia), warstwy górnej z kruszywa
łamanego - kliniec, miał (jezdnia, zjazdy), stabilizowanych mechanicznie i ręcznie (w miejscach
trudno dostępnych); wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni na podsypce cementowopiaskowej: z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze szarym (jezdnia) z
obwiednią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze szarym, z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze grafit (zjazdy) z obwiednią z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze grafit, z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm typu Behaton w kolorze czerwonym (chodniki) z obwiednią z kostki brukowej betonowej gr.
8 cm typu Holland w kolorze czerwonym; regulację pionową elementów uzbrojenia
podziemnego (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zaworów wodociągowych, hydrantowych i
gazowych, studzienki teletechniczne); montaż oznakowania pionowego; wykonanie
trawników dywanowych z rozrzuceniem mieszanki torfu i ziemi urodzajnej (warstwa gr. 5 cm);
wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu; końcową inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą obiektów skuteczne zgłoszenie zakończenia robót do PINB. • Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja
projektowa (załącznik nr 7 SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45233290-8

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: 28/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 459109.29
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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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: "JAKOŚĆ BIS" Sp. z o. o.
Email wykonawcy: jakoscbis@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 42
Kod pocztowy: 05-091
Miejscowość: Ząbki
Kraj/woj.: mazowieckie
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 440982.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 440982.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 499388.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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.

