
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG GMINNYCH,WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411502887

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdg@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

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

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 drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ee1a5e0-7ab1-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00110175/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 12:40

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029913/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy
drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice

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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00030867/03

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: ZDG.271.1.2022

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

Przebud. drogi gmin. nr 712632P obejmuje rozbiórkę zniszczonej nawierzchni, poszerzenie drogi do 6m, montaż oświetlenia
drogowego oraz budowę 304 miejsc parkingowych. Przy drodze gmin. nr 712631P oraz odcinku drogi nr 712632P
powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Realizacja inwest. uatrakcyjni region, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz
turystów odpoczywających nad jeziorem w m. Boszkowo Letnisko i Dominice. Ścieżki rowerowe będą atrakcyjną
alternatywą dojazdu, co obniży emisję gazów cieplarnianych, zwiększy się także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Głównym celem planowanej inwestycji rozbudowy drogi gminnej nr 712632P łączącej m. Boszkowo-Letnisko z m. Dominice
jest dostosowanie parametrów eksploatacyjnych i użytkowych ulicy Dominickiej do potrzeb rozwijającego się ośrodka
turystyczno-wypoczynkowego, jakim jest w regionie leszczyńskim m. Boszkowo-Letnisko, położona nad jeziorem
Dominickim. Na całym odcinku droga zostanie poszerzona do 6 m., zaplanowano też nową nawierzchnię bitumiczną, zjazdy
na drogi boczne i do posesji zostaną wykonane z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym. Po lewej stronie jezdni
planuje się wykonać ciąg pieszo-rowerowy, który oddzieli ruch rowerowy od samochodowego, zwiększając bezpieczeństwo
niechronionych użytkowników drogi. Na części ulicy, gdzie pozwala na to szerokość, zaprojektowano jedno lub dwustronne
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie.
Drugim etapem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P z m. Włoszakowice do m.
Dominice, który stanowić będzie połączenie ze ścieżkami rowerowymi z Leszna i w kierunku m. Śmigiel. Długość ścieżki
wyniesie 3,0 km, w m. Dominice łącząc się z zaprojektowaną ścieżką wzdłuż drogi nr 712632P. Nawierzchnia ścieżki w
terenie zabudowanym zostanie wykonana z kostki brukowej, w terenie niezabudowanym z asfaltu. Ciąg zostanie również
wyposażony w urządzenia bezpieczeństwa ruchu i przejścia dla pieszych. Droga gminna nr 712632P zlokalizowana jest
wzdłuż linii brzegowej jeziora Dominickiego, przez co w sezonie porusza się po niej nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów.
Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przyczyni się do rozwiązania problemów regionu,
czyli narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z
emisją spalin, zagrożeniem wypadkiem, z powodu niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej
rowerzystom i pieszym. Ponadto zrealizowanie całej inwestycji uatrakcyjni region oraz poprawi znacznie estetykę tych
letniskowych miejscowości. Ścieżka rowerowa stanie się również atrakcyjną alternatywą dojazdu do tych miejscowości,
zachęcając mieszkańców i turystów do wyboru przyjaznego dla środowiska środka transportu.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

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

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY
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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: 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: 2

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18929700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20782162,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18929700,00 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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRAKOM KOŚCIAN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981838791

7.3.3) Ulica: Feliksa Nowowiejskiego 4

7.3.4) Miejscowość: Kościan

7.3.5) Kod pocztowy: 64-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18929700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 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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