
Ogłoszenie nr 510011985-N-2020 z dnia 21-01-2020 r.

Gmina Stawiguda: Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.

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: 628936-N-2019

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

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: 
Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BiZ.271.1.21.2019

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: Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach.
Zakres robót obejmuje wykonanie drogi na odcinku obejmującym działki 439/3, 516, 490/1,
439/9, oraz działkę 518 do skrzyżowania z działką 516 wraz ze skrzyżowaniem. ODCINEK I –
droga gminna przebiegająca po działkach 516, 490/1, 439/9, 518 obr. Gryźliny o następujących
parametrach: • klasa ulicy: L • kategoria ulicy: gminna • przekrój poprzeczny: 1x2 • kategoria
ruchu: KR3 • szerokość pasa ruchu – 2,50 – 2,75m (przekrój uliczny) oraz 2,75m (przekrój
szlakowy) • nawierzchnia jezdni drogi oraz skrzyżowań: bitumiczna • szerokość chodników –
2,0m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej) • szerokość opaski – 0,5 – 1,5m (nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej) • szerokość poboczy – 1,0m Wykonawca na etapie realizacji
inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego. Oznakowanie zgodnie z
projektem stałej organizacji ruchu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie
wolnostojących tablic pamiątkowych o wymiarach 120cm x 80cm w ilości 2 szt. 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]. UWAGA Odcinek III
- droga gminna o głównych działkach 652/16 (do skrzyżowania w km 0+309) – ul. Lotnicza,
został już wykonany i nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. Odcinek drogi
przebiegający na działce nr 518 za skrzyżowaniem z działką nr 516 nie jest objęty przedmiotem
zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45231300-8, 45314300-4, 71351914-3

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: 24/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3585883.25 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: Zakład Handlowy KASIA Henryk Wasilewski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Silice 5/2 
Kod pocztowy: 11-030 
Miejscowość: Purda 
Kraj/woj.: Polska 

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 3133495.17 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3133495.17 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5839641.17 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 25% 

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. 


