
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Doświetlenie przejść dla pieszych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466837

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: f.bielec@krapkowice.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.krapkowice.pl/12592/2737/doswietlenie-przejsc-dla-pieszych-bzp271182022.html

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:
Doświetlenie przejść dla pieszych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aff2f94a-3d69-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418401/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02 09:00

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016972/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Doświetlenie przejść dla pieszych

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365972/01

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: BZP.271.18.2022

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

1.1 Przedmiotem zamówienia: jest doświetlenie przejść dla pieszych, zlokalizowanych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, których celem
jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
1.2 Zakres przedmiotowego zadania obejmuje: 
1) Zadanie nr 1 przejście dla pieszych – ul. Prudnicka (skrzyżowanie z ul. Kwiatową):
a) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych,
b) montaż aktywnych znaków drogowych D-6,
c) montaż radarowego wyświetlacza prędkości.
2) Zadanie nr 2 przejście dla pieszych – ul. Prudnicka (skrzyżowanie z ul. Konopnickiej):
a) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych.
3) Zadanie nr 3 przejście dla pieszych – ul. Ks. Koziołka (skrzyżowanie z ul. Krótką):
a) wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, 
b) montaż aktywnych znaków drogowych D-6,
c) montaż radarowego wyświetlacza prędkości.
Zadanie ponadto obejmuje również:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego przed odbiorem końcowym zadania,
b) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
c) sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie), 
d) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót, objętych niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, dotyczącymi gospodarki odpadami,
e) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót(m.in. wygrabienie oraz zasianie trawy).
1.3 Wykonawca uwzględni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikające z warunków: 
a) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu (znak sprawy: WD.4036.37.2022.PU z dnia 28.02.2022 r.).

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

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: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242310,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118867,20 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: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GAILA ELEKTRO Armin Zimerman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7551788476

7.3.3) Ulica: Spacerowa 21

7.3.4) Miejscowość: Gogolin

7.3.5) Kod pocztowy: 47-320

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11886720 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-12

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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