
 

 

 

Ogłoszenie nr 311593 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.  

Kąty Wrocławskie: Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi 

pomiędzy nowym i starym cmentarzem  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 302727 - 2016 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
tak  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe 

prawo zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, krajowy numer identyfikacyjny 

93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz  1, 55080   Kąty Wrocławskie, państwo , woj. 

dolnośląskie, tel. 713 907 219, faks 713 907 219, e-mail  

Adres strony internetowej (URL): http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli 

zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 

 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=90e26ff1-4795-4ced-8703-190afd4a8651&path=20160921%5c311593_2016.html
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informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli 

zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w 

sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa cmentarza w Smolcu - przebudowa drogi pomiędzy nowym i starym 

cmentarzem  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

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:  
Zakres prac obejmuje przebudowę drogi pomiędzy nowym i starym cmentarzem w 

Smolcu oraz budowę przyłącza wodociągowego, a w szczególności: a) Przebudowę 

istniejącej drogi tj. skarpowanie pobocza gruntowego, frezowanie istniejących 

nawierzchni bitumicznych, rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej, 

korytowanie wraz z profilowaniem pod nową nawierzchnię, wykonanie podbudowy z 

piasku stabilizowanego cementem, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nowej warstwy ścieralnej, ułożenie 

krawężników; b) Odtworzenie kształtów rowu z wydobyciem namułu; c) Wydobycie 

karpiny, usunięcie drzew i skupiska krzewów; d) budowę przepustu drogowego wraz 

z barierami ochronnymi na rzece Ługowina; e) Zabezpieczenie, uporządkowanie 

skarp i dna Ługowiny; f) budowa przyłącza wodociągowego do budynku 

mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 380 obręb Smolec; g) Przestawienie 

hydrantu; h) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą; 

i) Wykonanie planu BIOZ; j) Zorganizowanie i wykonanie niezbędnych prób, badań, 

odbiorów określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych potwierdzających właściwą jakość wykonanych robót; 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 45210000-1, 45231000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT188373.84 

WalutaPL 

 



IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o 

udzielenie:  

nie  

MABUD s. c. M. Chojecki, A. Atras ,  biuro@mabud.wroclaw.pl,  ul. Kluczborska 

26/31, ,  50 – 322,  Wrocław ,  kraj/woj.  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI 

ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 235000.00Oferta z najwyższą ceną/kosztem 

235000.00  

Waluta:  
 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 



 


