
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy
Katowickiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322411270

1.5.8.) Numer faksu: 322414060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.mzuim.chorzow.eu/index.php?id_kat=4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

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 przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ulicy Lwowskiej do ulicy
Katowickiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf3c977-af06-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116648/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 07:51

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przedłużenie ul. Poniatowskiego

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 00048843/02

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: ZP/TW/3410/013/217/21

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 przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie
od ulicy Lwowskiej do ulicy Katowickiej, którego zakres obejmuje:
1) Przebudowę połączenia ulicy – część drogowa,
2) Budowę kanalizacji deszczowej,
3) Przebudowę podziemnych hydrantów,
4) Budowę oświetlenia ulicznego,
5) Przebudowę kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej,
6) Przebudowę kolidujących odcinków sieci teletechnicznej.
7) Operat geodezyjny z naniesieniem na zasoby miasta dla każdej z branż.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej.
3. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź
systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy
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oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.).
3) W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany
jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji
Ruchu Drogowego.
4) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży
wykonawcę.
5) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru
oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru zamawiający
zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży wykonawcę.
6) Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych
robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego.
7) Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót.
8) Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną
przez PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz
Nowakowski, Piotr Przepaśniak, 43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62, stanowiącą integralną część
SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy
zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje
uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca
przez wykonanie przekopów kontrolnych.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.
10) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót”
(rzeczowo – finansowy) oraz do wglądu kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji
uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi
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45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77315000-1 - Usługi w zakresie siewu

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:
6

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1559473,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1559473,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1559473,18 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: PPUH Hydrobud Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276944833

7.3.3) Ulica: Inwalidzka 18
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7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-506

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1559473,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 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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