
Ogłoszenie nr 510206344-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.

Gmina Stoszowice: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budzowie dz.
nr 751, 1055, 1159

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: 590338-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice  97,
57-213  Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 164 510, e-mail
budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059.
Adres strony internetowej (url): www.stoszowice.pl; http://www.stoszowice.probip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budzowie dz. nr 751, 1055, 1159

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.9.2019

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:

Celem robót budowlanych jest poprawa istniejącego stanu technicznego i parametrów
technicznych nawierzchni i korpusu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Budzów, Gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie, zlokalizowanej na działkach Nr: 751,
1055, 1159 o długości ok. 1962 m. Wytyczne remontu: • Nawierzchnia tłuczniowa. Szerokość
nawierzchni: odcinek 0,00 km – 0,35 km – 3,5 m, odcinek 0,40 – 2012 m (koniec opracowania)
od 3,5 m do 3 m, • nawierzchnia jednowarstwowa z tłucznia KŁSM 0 – 31,5 mm gr. 15 cm na
istniejącej nawierzchni z jednoczesnym „wzruszeniem” ukształtowaniem i wyprofilowaniem
nawierzchni istniejącej w celu prawidłowego „przewiązania” i połączenia warstw. Zagęszczenie
nawierzchni tłuczniowej drogi walcem wibracyjnym z polewaniem wodą. • Pobocza: szerokość
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średnia 0,50 m, obustronne o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej. Przyjęto ścięcie i profilowanie
oraz wzmocnienie poboczy warstwą tłucznia KŁSM 0-31,5 mm gr. Średnia ok. 10 cm z
zagęszczaniem walcem wibracyjnym i polewaniem wodą. Urobkiem ze ścinania poboczy należy
wzmocnić skarpy korony drogi w miejscach uszkodzonych na odcinku ok, 0,5 km. • Zjazdy i
poszerzenia o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej wg stanu istniejącego. Przyjęto wzruszenie,
profilowanie oraz wzmocnienie zjazdów i poszerzeń poboczy warstwą tłucznia KŁŚ 0-31,5 mm
gr. Średnia ok. 10 cm z zagęszczeniem walcem wibracyjnym z polewaniem wodą. •
Uporządkowanie i wykończenie terenu po robotach, roboty transportowe związane z realizacją
robót. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: opis techniczny
robót, przedmiar robót kosztorysu inwestorskiego (który ma znaczenie pomocnicze dla wyceny
oferty Wykonawcy). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu
zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty. 3. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA
W RAMACH UMOWY O PRACĘ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osób, w wymiarze minimum ½ etatu,
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. roboty budowlane) jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

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: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 175000.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO - INSTAL - BUD MOCZULSKI Rafał Moczulski
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Email wykonawcy: hydroserwis.bielawa@o2.pl
Adres pocztowy: os. Różane 12 C/7
Kod pocztowy: 58-200
Miejscowość: Dzierżoniów
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 215250.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215250.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 386948.06
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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