
Ogłoszenie nr 500140152-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Gmina Bobrowniki: Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bobrownickie Pole,
Gmina Bobrowniki

  
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: 559103-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bobrowniki, Krajowy numer identyfikacyjny 91086651900000, ul. ul. Nieszawska  10,
87617   Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 230 51 30, e-mail
lespol@vp.pl, faks 54 230 51 50. 
Adres strony internetowej (url): bip.ugbobrowniki.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
bip.ugbobrowniki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bobrownickie Pole, Gmina Bobrowniki

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: 

Zadanie pn:"Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bobrownickie Pole, Gmina
Bobrowniki" Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Stara Rzeczna. Zakres opracowania pozwoli na wypełnienie przez
Inwestora, w organie administracji architektoniczno- budowlanej, obowiązków poprzedzających
rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.Planowana do przebudowy
droga przebiega przez teren gminy Bobrowniki na terenach rolniczych. Gmina Bobrowniki jest
gminą wiejską położoną w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. W
obecnym stanie droga posiada nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. Jest to droga bez



umocnionych zjazdów na przyległe działki. Istniejąca nawierzchnia posiadające liczne wyboje,
zastoiska wody bez poboczy i zjazdów wymaga przebudowy celem zapewnienia prawidłowej
obsługi przyległych terenów. Konstrukcja drogi: Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr 3
cm;Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 grubości 8
cm;Sprofilowana istniejąca podbudowa.Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr 3 cm;
Górna warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 grubości 8 cm;Dolna
warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 grubości 15 cm;Warstwa odsączająca
z piasku o grubości 10cm. Sprofilowana istniejąca podbudowa. Obszar oddziaływania
projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz. 1332 z późn. zm.) określono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45100000-9, 45100000-9, 45233200-1, 45233290-8,
45231000-5

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: 19/06/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 317377.44 
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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 8 
Kod pocztowy: 87-600 



Miejscowość: Lipno 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 
 
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 390374.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 390374.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 390374.25 
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. 


