
Ogłoszenie nr 510073269-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.

Zarząd Dróg i Służby Komunalne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
w roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

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: 521359-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, Krajowy numer identyfikacyjny 24078547500000, ul. ul.
Polna  6, 44-238  Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4277543, e-mail
zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2020 na terenie Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZDiSK-ZPM.271.2.2020

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: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi (jak dla ruchu KR2-KR4) na gorąco (beton
asfaltowy) wytwarzanymi w wytwórniach, obejmujący : - wycięcie uszkodzonych miejsc
nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z
usunięciem i wywozem ewentualnego gruzu, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego
miejsca ( dopuszcza się zastosowanie emulsji na zimno ), - rozścielenie mieszanki mineralno-
asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, -
zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - posmarowanie bitumem powierzchni
górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią, - wywóz gruzu asfaltowego wraz z jego
utylizacją. Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków i innych



uszkodzeń wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zakres rzeczowy – wykonanie uzależnione
będzie od potrzeb jakie wynikną po okresie zimowym i uszkodzeń powstałych w wyniku
bieżącej eksploatacji dróg gminnych. Szacuje się wbudowanie ok. 500 ton mieszanki mineralno
asfaltowej na gorąco wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych na łącznej powierzchni ok. 3
600,00 m 2. Niedopuszczalne jest pozostawienie nieuzupełnionych powierzchni przygotowanych
do remontu do dnia następnego. Szczegółowy zakres rzeczowy robót (miejsc napraw) zostanie
ustalony bezpośrednio po ustaniu warunków zimowych oraz w trakcie eksploatacji dróg w
okresie od podpisania umowy do 14.08.2020 r. , w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację
dróg pod kątem występowania uszkodzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233141-6

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: 17/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 365000.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: KRYMEX Krystian Łuczak 
Email wykonawcy: g.fronk@krymex.pl 
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 69/14 
Kod pocztowy: 41-906 
Miejscowość: Bytom 
Kraj/woj.: śląskie 

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 365925.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365925.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460635.00 
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. 


