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Ogłoszenie nr 510103004-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Gmina Łambinowice: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice
  

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: 529404-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540065795-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łambinowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul. Tadeusza
Zawadzkiego  29, 48-316  Łambinowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-mail
ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301. 
Adres strony internetowej (url): http://www.lambinowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.5.19

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: 

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie budowy drogi wewnętrznej dojazdowej w
miejscowości Mańkowice o łącznej długości 473,0 mb. Powyższa droga stanowi dojazd do
gruntów rolnych i działek we wsi Mańkowice. Aktualnie droga jest wykonana z nawierzchni
szutrowej utwardzonej kamieniem z licznymi wybojami. Teren w otoczeniu drogi stanowią pola
uprawne i łąki. W związku ze zbyt małą wytrzymałością warstwy jezdnej konieczne jest
zastosowanie technologii, mającej na celu poprawienie warunków funkcjonalno-użytkowych
związanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokość, równość) oraz wzmocnieniu
istniejącej podbudowy. Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy na tereny pól,
a następnie do rowów melioracyjnych. W km 0+214 pod drogą występuje istniejący przepust
betonowy o średnicy 800mm. Przepust jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany. W
pasie drogowym od km 0+240 do km 0+400 po prawej stronie występują krzaki samosiejki. Po
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przeciwnej stronie biegnie rów melioracyjny. Początek opracowania km 0+000.00 rozpoczyna
się od istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1605 0. Trasa drogi przebiega w
granicach istniejącego pasa drogowego i należy ją wykonać o szerokości zmiennej od 2,75m do
4,0m (zgodnie z planem zagospodarowania) wraz z obustronnymi poboczami o szerokości
0,75m. Podstawowe parametry techniczne: - klasa drogi – wewnętrzna dojazdowa - kategoria
ruchu – KR1 - szerokość jezdni – od 2,50 do 4,0m - długość odcinka – 473,00m - spadki
poprzeczne jezdni – 2,0% - szerokość poboczy z kamienia – 0,50m - spadki poprzeczne pobocza
– 6,0% - rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 45110000-1

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: 22/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 329500.00 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: Transport Towarowy Ryszard Biela 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Sidzina, ul. Grodkowska 1 
Kod pocztowy: 48-320 
Miejscowość: Skoroszyce 
Kraj/woj.: Polska 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 405285.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399661.92 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462548.07 
Waluta: zł

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. 


