
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze
gminnej nr 450405W Lucin – Janów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 124

1.5.2.) Miejscowość: Tczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-706

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 80 23

1.5.8.) Numer faksu: 48 676 80 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.tczow.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:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze
gminnej nr 450405W Lucin – Janów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20f989fb-47da-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323718/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-20 16:19

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004471/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na
drodze gminnej nr 450405W Lucin - Janów

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274644/01

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: GPR.271.6.2021.KR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 122087,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie prac mających na celu przebudowę drogi gminnej Lucin
– Janów poprzez poprawę standardów bezpieczeństwa od skrzyżowania drogi gminnej nr
450405W z droga powiatową 4511W w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Janowie w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na
1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów”
współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w
zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 
2. Droga gminna na której prowadzona będzie inwestycja, przebiega przez miejscowość Janów
Gmina Tczów, Powiat Zwoleński. 
3. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
1) 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
3) wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej, 
4) wykonanie odwodnienia,
5) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz elementów odblaskowych,
6) oznakowanie pionowe i poziome. 
4. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej, na
który składają się:
1) projekt budowlano – wykonawczy (opis techniczny, SST, rysunki od 1 do 10), 
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2) przedmiar robót,
3) kosztorys ofertowy przebudowy drogi- załącznik nr 2 do SWZ.
Dokumenty wymienione w pkt. 1)–2), zwane jako dokumentacja techniczna stanowią załącznik
nr 10 do SWZ.
5. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

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: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184393,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430144,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184393,48 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:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEFRYT MARCIN JAMKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146510883
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7.3.4) Miejscowość: Osuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-713

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184393,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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