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Ogłoszenie nr 510408278-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.

Gmina Władysławowo: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturątowarzyszącą oraz
odcinka drogi gminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o

znaczeniumiędzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn. "Pomorskie TrasyRowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo" wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, OsiPriorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczegowspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy o dofinansowanieRPPM.08.04.00-22-0011/16-
00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 605403-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540527439-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Władysławowo, Krajowy numer identyfikacyjny 19167541600000, ul. ul. gen. J. Hallera  19, 84-120  Władysławowo, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. 58 674-07-21, e-mail zamowienia@wladyslawowo.pl, faks 58 674 54 36. 
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawowo.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturątowarzyszącą oraz odcinka drogi gminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o
znaczeniumiędzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.28.RIiGK.20

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: 

5/19 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robótbudowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: Zakres przedmiotuzamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka
drogigminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana TrasaRowerowa R9 - Gmina
Władysławowo, w tym: 1) budowę ścieżki rowerowej od przystani kajakowej narzece Czarna Woda do ulicy Plażowej w Ostrowie na całym
odcinku od km 0+000,00 do km 3+237,92. Wprojekcie budowlanym odcinek ten jest opisany jako budowa drogi gminnej (wzdłuż wału
Czarnej Wody) odul. Obozowej do ul. Plażowej wraz z budową drogi rowerowej, 2) budowę drogi gminnej na odcinku od km1+280 ÷ 1+770
– 490mb, 3) przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu ulic Uzdrowiskowa –Wiejska – Kuracyjna przy stacji TRAFO wraz z
przestawieniem ogrodzenia. 4) urządzenie miejscapostojowego w Ostrowie wraz z dojazdem - odcinkiem ścieżki rowerowej długości 27m
według odrębnegoopracowania i zgłoszenia robót budowlanych przyjętego przez Starostę Puckiego - Zaświadczenie nr AB-6743.3.60.2020.SG
z dnia 18.06.2020r., 5) montaż 1 licznika natężenia ruchu rowerowego w miejscuwskazanym przez Zamawiającego - na ciągu ścieżki
rowerowej zlokalizowanym wzdłuż DrogiWojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Władysławowo przy ulicy Starowiejskiej (nawierzchnia
ścieżkirowerowej z kostki brukowej betonowej); ponadto w związku z budową ścieżki rowerowej i drogi gminnejniezbędny zakres prac
obejmuje: 6) usunięcie zieleni zgodnie z inwentaryzacją stanowiącą częśćdokumentacji wykonawczej wyłącznie w zakresie niezbędnym do
budowy przedmiotowego odcinka ścieżkirowerowej i odcinka drogi gminnej o długości 490m, 7) przebudowę ogrodzeń nieruchomości
przyległych doplanowanej drogi gminnej w km 1+460÷1+830 wraz z trwałą stabilizacją granic w terenie. Robotybudowlane związane z
przestawieniem ogrodzeń należy wykonać w terminie 15.02÷30.03.2020r., 8)przebudowę zagospodarowania terenu przepompowni przy ulicy
Plażowej w Ostrowie w zakresie ogrodzeniaoraz dojazdów wraz z układem komunikacyjnym na terenie obiektu. Zakres obejmuje również
budowę: a)drogi gminnej wzdłuż wału rzeki Czarna Woda w km ścieżki rowerowej 0+000÷0+020 (koniec zjazdupublicznego na teren
przepompowni wód opadowych), b) ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicyPlażowej km 0+480 do 0+507,40 – zapewnienie dojazdu do
urządzonego miejsca postojowego przy ulicyPlażowej w Ostrowie na działce nr 434 obręb Ostrowo; 9) usunięcie kolizji elektroenergetycznych
iteletechnicznych zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w zakresie sytuacyjnym niezbędnym dorealizacji ścieżki rowerowej i
odcinka drogi gminnej, 10) zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych itelekomunikacyjnych przez montaż rur osłonowych, 11) oznakowanie
poziome i pionowe, montaż urządzeńbezpieczeństwa ruchu drogowego i zabezpieczenia ruchu rowerowego, 12) prace i usługi ogólne
związane z realizacją inwestycji.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45231300-8, 45231400-9

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: 22/01/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4619497.74 
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: HARD BRUK Inwestycje Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Warzywnicza 1 
Kod pocztowy: 84-240 
Miejscowość: Reda 
Kraj/woj.: pomorskie 

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 5681982.22 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5681982.22 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8166621.42 
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. 
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