
Ogłoszenie nr 510122479-N-2019 z dnia 18-06-2019 r. 

Gmina Stawiguda: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy 
Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie

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: 534795-N-2019 

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

Numer ogłoszenia: 540076422-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska  10, 11-

034  Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910. 

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę 

drogi gminnej 162048N w Dorotowie 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiZ.271.1.3.2019 

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:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 

dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie 

Budowa drogi od granicy z nieruchomością 153/2 – 0+310,00 km do 0+883,42 o kategorii ruchu 

KR3 o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami. Budowa warstwy ścieralnej AC 11S o gr. 4 cm 

dla KR3 o gr. 4cm na całej długości ciągu komunikacyjnego w km 0+000 – 0+883,42. 

Odwodnienie przez budowę kanalizacji deszczowej. Wykonanie przepustu. Należy wykonać 

przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z nowym układem drogowym zgodnie z 

warunkami dysponentów sieci. Montaż elementów organizacji ruchu. Oświetlenie drogi 
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wykonane będzie jako kablowe ze słupami aluminiowymi i oprawami oświetleniowymi LED - 

oprawy uliczne ze źródłami światła LED, 6000 lm (strumień oprawy), barwa światła 5700K o 

mocy 55W. Zasilanie oświetlenia z nowej szafki oświetleniowej. Wykonanie tablic 

pamiątkowych wolnostojących o wymiarach 120cm x 80cm w ilości 2 szt. UWAGA 

Zamawiający informuje, iż w roku 2018 wykonał I etap budowy drogi obejmującego budowę 

odcinka o długości 310 m (począwszy od włączenia do drogi S-51) bez warstwy ścieralnej 

nawierzchni. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający 

z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą 

składa się: 1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr 10 do siwz], który to 

dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także 3) 

przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ]. 

Wykonawcy w kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zmówienia zobowiązani są uwzględnić 

koszty związane z zajęciem pasów drogowych oraz koszty związane z organizacją ruchu na czas 

trwania robót budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 1.2. 

Celem prawidłowej kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się 

Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie. 1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

miejscowych zmian rzędnej niwelety drogi celem włączenia do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45232440-8, 45316110-9, 45314300-4 

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: 23/05/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 3111271.79 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  5 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 

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
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Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Stalowa 4 

Kod pocztowy: 10-420 

Miejscowość: Olsztyn 

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 2815190.24 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2815190.24 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5724930.23 

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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