
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Remont placu manewrowego mieszczącego się w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach na ulicy Domaszowskiej 141 B.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292459373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domaszowska 141B

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-420

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.kielce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz kierujących pojazdami oraz innych zadań z zakresu brd

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:
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Remont placu manewrowego mieszczącego się w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach na ulicy Domaszowskiej 141 B.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c5860e0-a113-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102760/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 08:48

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078185/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja placu manewrowego mieszczącego się w Kielcach przy ulicy Domaszowskiej 141B

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083069/01

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: DT.261.3.2022

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

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1. Renowację pasa ruchu bezpośrednio przylegającego do miejsca prowadzenia egzaminów na kategorię A o powierzchni
1604m2. W miejscu zaplanowanych robót istnieje nawierzchnia mieszana tj. kostka brukowa i asfaltobeton, którą należy
ujednolicić.
2. Wykonanie nawierzchni na całej powierzchni z asfaltobetonu. 
3. W miejscach istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej wykonanie frezowania na głębokości 4 cm i ułożenie nowej warstwy
ścieralnej o grubości 4 cm. 4. Dodatkowo w celu przygotowania infrastruktury podziemnej do docelowego przestawienia
słupa oświetleniowego, wykonanie ułożenia kanalizacji kablowej o długości do 120 m. 5. Po zakończeniu robót
nawierzchniowych malowanie pasów prowadzących zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 6. W miejscu prowadzeniu
robót znajdują się dwa ciągi odwodnienia liniowego, do których należy się dowiązać wysokościowo z docelową nawierzchnią
bez ich demontażu. Regulacji wysokościowej wymagać będzie studzienka rewizyjna odwodnieniowa. 7. Ze względu na
konieczność zapewnienia ciągłości egzaminowania kierowców na kategorię B, wykonywanie robót zakłada się w dwóch
fazach. 8. W fazie 1 należy również wykonać górkę najazdową o nawierzchni z asfaltobetonu o powierzchni 18,6 m2 dla
potrzeb egzaminowania na kategorię A. 9. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00102760/01 z dnia 2022-03-30

2022-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261990,00 PLN
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