
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Gręzówka – Biardy 
o dł. 3587 m.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świderska 12

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257982439

1.5.8.) Numer faksu: 257982439

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://uglukow.bip.lubelskie.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:
„Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Gręzówka – Biardy 
o dł. 3587 m.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9dac049e-b6ee-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104003/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-05 12:20

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00023205/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy

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 00056194/01

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: PI.271.1.3.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 2921103,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej 
nr 102344L Gręzówka – Biardy o dł. 3587 m.”
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa polegająca na rozbudowie drogi gminnej nr 102344L
Gręzówka – Biardy od km 7+838,30 do km 11+425,60. W ramach budowy zaprojektowano
rozbudowę drogi tj. Wymianę nawierzchni istniejących chodników, wymianę nawierzchni
istniejących zjazdów, wykonanie jezdni wyniesionej 
z przejściem dla pieszych w rejonie szkoły, wykonanie skrzyżowania wyniesionego z drogą
gminną nr 102351L z przejściem dla pieszych, przebudowę geometrii wlotu projektowanej drogi
do skrzyżowania z drogą gminną nr 102351L, poszerzenie jezdni drogi do 6,00 m, wykonanie
obustronnych poboczy szer. 0,75 m ulepszonych kruszywem łamanym oraz remont istniejących
zjazdów asfaltowych.
Zakres robót obejmuje: 
1. Zagospodarowanie placu budowy
2. Ustawienie obrzeży betonowych, krawężników ulicznych i najazdowych na ławach
betonowych
3. Wykonanie remontu istniejących chodników
4. Wykonanie remontu zjazdów indywidualnych i publicznych
5. Wykonanie jezdni oraz skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej
6. Wykonanie poszerzenia jezdni do 6,00 m oraz nowej nawierzchni
7. Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego
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8. Uporządkowanie placu budowy i zagospodarowanie terenu
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wydaną decyzja Starosty Łukowskiego Nr
760/2020 z dnia 09 listopada 2021 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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: 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: 2538834,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2784648,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.3) Ulica: ul. Krańcowa 7

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2538834,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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