
Ogłoszenie nr 500046882-N-2017 z dnia 20-10-2017 r. 

Gmina Gaworzyce: Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona 
numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem 

ewidencyjnym 349) [intensywne opady deszczu i gradu, lipiec 2016 r.]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 591644-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Gaworzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53389000000, ul. ul. Okrężna  85, 59-180   

Gaworzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 316 285, e-mail ug@gaworzyce.com.pl, 

faks 768 316 286. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.gaworzyce.com.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem 

ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 

349) [intensywne opady deszczu i gradu, lipiec 2016 r.] 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2017 

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:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi w 

Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 

0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349) [intensywne opady deszczu i 

gradu, lipiec 2016 r.]. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę 

dwóch odcinków drogi gminnej nr 100097D na terenie działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi 363/1, 363/2, 361, 349, 314, 280, 279, obr. 0005 Kłobuczyn, gm. Gaworzyce 

(jedn. ewid. 021602_2), pow. polkowicki. Zakres przebudowy dotyczyć będzie dwóch odcinków 
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o długości: odcinek I - 200,00 m, odcinek II - 848,00 m. W wyniku przebudowy przewiduje się 

poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości nominalnej wynoszącej 3,50 m (z 

miejscowymi zawężeniami oraz mijankami) z poboczem gruntowym oraz miejscami 

utwardzonymi; 2) przebudowę nawierzchni jezdni drogi (wraz z poboczami), przebudowę 

skrzyżowań, w tym z drogą powiatową nr 1150D oraz innymi drogami gminnymi, przebudowę 

23 istniejących zjazdów i dojść do posesji oraz dwóch przepustów wraz z przylegającymi do 

nich odcinkami rowów. Wszystkie elementy nawierzchni: warstwa ścieralna z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. Materiał pozyskany z rozbiórki drogi, nadający się do ponownego 

wbudowania, należy przewieźć i rozłożyć na miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

(szacowana odległość: do 2 km). Charakterystyczne parametry określające zakres robót wraz z 

wymaganiami Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – zgodnie z dokumentacją 

projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz STWiOR (załącznik nr 3 do SIWZ). UWAGA: 

Zamawiający odstępuje od wykonania poniższych elementów wskazanych w załączonej 

dokumentacji projektowej i STWiOR: 1. krawężnik (w tym ławy pod krawężniki); 2. zmniejsza 

się warstwę wiążącą asfaltową z grubości po zagęszczeniu z 5 cm na grubość 4 cm; 3. zmniejsza 

się warstwę ścieralną asfaltową z grubości po zagęszczeniu z 4 cm na grubość 3 cm. Zaleca się 

wizję lokalną miejsca inwestycji celem sprawdzenia terenu budowy oraz warunków związanych 

z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz w celu uzyskania dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 

wykonania umowy. Przedmiar (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowi jedynie element pomocniczy 

przy sporządzaniu oferty. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 74271800-7 

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: 20/10/2017 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 790524.06 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

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: 0 
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: przetargi@pbd.glogow.pl 

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 63 

Kod pocztowy: 67-200 

Miejscowość: Głogów 

Kraj/woj.: dolnośląskie 

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 814563.29 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 814563.29 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 814563.29 

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. 

Strona 3 z 3

2017-10-20https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/af0ee4b0-8db9-42e7-9d33-1f40fd8d158e


