
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rutki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670284

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862763161

1.5.8.) Numer faksu: 862763160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.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:
Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd199453-e62d-11eb-b885-f28f91688073

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027313/08/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach

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 00118217/01

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: ZW.271.18.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 184732,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Remont drogi gminnej 106191B - ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach na odcinku 100 m
od skrzyżowania z ul. Krótką w kierunku ul. Przemysłowej. 
Przedmiotem zamówienia części 1 jest:
- rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku 100 m,
- wykonanie koryta na podbudowę grub. 35 cm,
- wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do
Rm=2,5·MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,
- ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa
asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm,
- ułożenie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa
asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm,
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 grubości 10 cm stabilizowanym
mechanicznie,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ
oraz mapa z lokalizacją inwestycji stanowiąca załącznik 10a do SWZ.

Załączony do SWZ przedmiar, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być
jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca
powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej
pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i
zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie
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wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w
przedmiarze.
Jeśli dokumentacja kosztorysowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia
art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach jakościowych i cechach użytkowych. 
Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku
wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od
zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia
zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże
Zamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację
powykonawczą.
Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, nie
dłuższego niż 84 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Rozwiązania równoważne 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 108068,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Część 2- Remont drogi gminnej 106191B - ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach na odcinku 95 m od
skrzyżowania z ul. Przemysłową w kierunku ul. Krótkiej. 
Przedmiotem zamówienia części 2 jest:
- wykonanie koryta na podbudowę grub. 35 cm,
- wykonanie stabilizacji podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, podłoże do
Rm=2,5·MPa z gruntu rodzimego, warstwa po zagęszczeniu gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 50/30, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm,
- wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu 8 cm
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 grubości 10 cm stabilizowanym
mechanicznie.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załacznik nr 10 do SWZ
oraz mapa z lokalizacją inwestycji stanowiąca załącznik 10b do SWZ.

Załączony do SWZ przedmiar, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być
jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca
powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej
pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i
zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie
wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w
przedmiarze.
Jeśli dokumentacja kosztorysowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub
urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5
ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia
art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach jakościowych i cechach użytkowych. 
Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu, urobku
wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od
zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.
Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia
zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże
Zamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację
powykonawczą.
Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, nie
dłuższego niż 84 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
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Rozwiązania równoważne 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 76664,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97015,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97015,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97015,52 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 (dla części 1)
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
„BITUM” S. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231428084

7.3.3) Ulica: Sitarska

7.3.4) Miejscowość: Zambrów

7.3.5) Kod pocztowy: 18-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97015,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

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

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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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: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61358,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61358,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61358,70 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 (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
„BITUM” S. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231428084

7.3.3) Ulica: Sitarska

7.3.4) Miejscowość: Zambrów

7.3.5) Kod pocztowy: 18-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61358,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

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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