
Ogłoszenie nr 510151653-N-2020 z dnia 13-08-2020 r. 

Gmina Pozezdrze: Przebudowa drogi na terenie miejscowości 
Wyłudy 

 
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: 549288-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540104707-N-2020 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Pozezdrze, Krajowy numer identyfikacyjny 79067128300000, ul. 1 Maja  1a, 11-610  Pozezdrze, woj. 
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 427 90 06, e-mail w.kopczynski@pozezdrze.pl , faks 87 427 93 33. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.pozezdrze.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi na terenie miejscowości Wyłudy 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PP. 271.4.2020.RDK 
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 jest przebudowa drogi znajdującej się w m. Wyłudy gmina Pozezdrze położonej na 
działkach o nr ewid. 17, 56, 63 na odcinku o długości 568 m. 1) W zakres prac budowlanych wchodzi: a) 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi, b) 
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, c) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża d) 
Wykonanie podbudowy zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, e) wykonanie nowej nawierzchni z 
betonu asfaltowego, f) umocowanie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, g) utwardzenie poboczy, 2) W cenie 
oferty uwzględnić należy również: a) Koszt wykonania oznakowania drogi następującymi znakami: • A-12a 
„Zwężenie jezdni – dwustronne” (znak na słupku) – 2 szt. • B-33 "ograniczenie prędkości" – do 40 km/h (znak na 
słupku) – 2 szt. Znaki te stanowić będą stałe oznakowanie przedmiotowego odcinka drogi. b) Koszt obsługi 

geodezyjnej oraz wykonania geodezji powykonawczej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) 
projekt wykonawczy – załącznik nr 8, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
załącznik nr 9, c) przedmiar robót – załącznik nr 10. – UWAGA! Zamawiający rezygnuje z realizacji poz. 2.1, 2.2, 
2.3 – przedmiaru tj. wycinki drzew. Wskazane powyżej dokumenty należy odczytywać wraz z zał. Nr 11 – 
protokołem zmiany w zakresie dokumentacji projektowej. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6 

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 



NAZWA: Przebudowa drogi w miejscowości Wyłudy 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 415405.24 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  3 

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: ul. Węgorzewska 4, Gajewo 

Kod pocztowy: 11-500 

Miejscowość: Giżycko 

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 545651.04 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 545651.04 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 714585.62 

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. 


