
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 192988-2014 z dnia 2014-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gaworzyce 
1.Przedmiotem zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj jest kompleksowe wykonanie 
zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach niezrealizowanej 
na terenie obrębu/wsi objętego PROW działki przed scaleniem nr... 
Termin składania ofert: 2014-06-23  

 

Gaworzyce: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach 
niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW 
Numer ogłoszenia: 220372 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 192988 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 8316285, faks 076 8316286. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Koźlicach niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia w systemie 
zaprojektuj i wybuduj jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego 
PROW działki przed scaleniem nr 276/7, 276/2 (projekt scaleniowy dz. nr 102 - mapa w 
załączeniu), obręb Koźlice, gm. Gaworzyce. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
obejmuje : - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Koźlicach wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi o szerokości 4 m z 
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, odtworzenia pobocza drogi oraz odtworzenia 
rowów melioracyjnych wraz z wykonaniem przepustów i odtworzeniem zjazdów. Uwaga: 
przyszły projektant winien uzgodnić granice pasa drogowego z projektem scalonych gruntów 
wsi Koźlice, okazanym 20 maja 2014 r. do publicznej wiadomości! - wykonanie robót 
budowlanych drogowych na podstawie powyższego projektu wcześniej zatwierdzonego przez 



Inwestora 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie wynikał z opracowanego 
projektu budowlano-wykonawczego. 4. Wszystkie nakłady do wykonania całości 
zamówienia: robocizna, materiały i sprzęt leżą po stronie wykonawcy i ich wartość należy 
uwzględnić w cenie ofertowej, która w niniejszym postępowaniu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego. 5. Zadanie jest dotowane ze środków Województwa Dolnośląskiego na 
dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 45.23.24.52-5, 42.23.31.20-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.07.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp z o.o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 
Głogów, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 398373,98 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 488152,95 
• Oferta z najniższą ceną: 488152,95 / Oferta z najwyższą ceną: 488152,95 
• Waluta:  PLN. 

 


