
Ogłoszenie nr 313735 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.  

 

Kąty Wrocławskie: Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 

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: 301712 - 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): www.katywroclawskie.pl 

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.katywroclawskie.pl 

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 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:  
Gniechowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 



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:  
Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Gniechowice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a. wyznaczenie granicy działek pasa 

drogowego i okazanie ich zainteresowanym stronom na potrzeby określenia granic działki 

drogowej, b. wytyczenie jezdni, mijanek, zjazdów oraz roboty pomiarowe w celu realizacji 

zadania, c. zdjęcie warstwy humusu pod konstrukcję jezdni, mijanek, poboczy i zjazdów, d. 

przebudowa przepustu, odmulenie rowu wraz z jego reprofilacją i doprowadzeniem do stanu 

pierwotnego, e. korytowanie pod konstrukcję drogi, mijanek, pobocza i zjazdów, f. 

wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi, g. pojedyncze powierzchniowe utrwalenie 

wykonanej podbudowy emulsją z grysem, h. wykonanie i montaż 2 szt. tablicy informacyjnej 

formatu A3 na słupku stalowym, wg wzoru określonego w „Zasadach udzielania i rozliczania 

pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla 

jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów 

rolnych”. Montaż tablicy informacyjnej na wysokości co najmniej 2,0 m od nawierzchni 

drogi. i. geodezyjny pomiar powykonawczy drogi. UWAGA: 1. Załączony przedmiar robót 

ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. 2. Wywóz 

nadmiaru ziemi należy przewidzieć na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości 

11 km od placu budowy. Nadmiar ziemi w miejscu złożenia należy rozplantować. 3. Roboty 

określone w opisie przedmiotu umowy winny być wykonane zgodnie z posiadaną 

dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 4. Wynagrodzenie 

Wykonawcy winno obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

wynikający z dokumentacji projektowej, STWiORB, opisu przedmiotu umowy w tym 

również koszty nie ujęte w/w dokumentacji projektowej obejmujące wykonanie robót 

przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu 

materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy 

Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych 

prób, badań i odbiorów i innych obowiązków Wykonawcy zawartych w umowie. 5. Miejsca 

pracy i drogi transportowe muszą być utrzymane w czystości, a odpady i opakowania na 

bieżąco sprzątane i składowane w wyznaczonych do tego celu miejscach. 6. Wykonawca 

zorganizuje swoją pracę w sposób umożliwiający dojazd właścicielom do terenów 

położonych przy realizowanej drodze.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
 

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8 

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45233000-9 

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: 26/09/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT666727.21 

Waluta 
 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

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 725439.76  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 725439.76Oferta z najwyższą ceną/kosztem 794580.00  

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.  

</ 
 


