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Ogłoszenie nr 510082911-N-2020 z dnia 14-05-2020 r.

Gmina Murowana Goślina: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz
remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie
Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku, według III. (trzech) części przedmiotu

zamówienia.

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: 518721-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl.
Powstańców Wielkopolskich  9, 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks
618 122 140. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl 
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.murowana-goslina.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg o
nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana
Goślina w 2020 roku, według III. (trzech) części przedmiotu zamówienia.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.3.2020

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 realizacja zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej i brukowej
oraz profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku, według III.
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(trzech) części przedmiotu zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na III
(trzy) odrębne części (zadania). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, chodników, a także remontu cząstkowego
dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie
Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku, według poniższych trzech części: 1) Część
I - „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana
Goślina w 2020 roku”, 2) Część II - „Remont cząstkowy chodników na terenie Miasta i
Gminy Murowana Goślina w 2020 roku”, 3) Część III - „Remont cząstkowy dróg o
nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina w 2020 roku”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Część I - „Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku”: a)
Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. remont
cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z wytwórni w
przeliczeniu na 1 tonę wbudowanego materiału - 120.t B. remont cząstkowy nawierzchni
posiadającej wyboje o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i grysów remonterami
ciśnieniowymi typu PATCHER – 279,00 m2, C. remont cząstkowy rakowin przy użyciu
emulsji i grysów –200,0m2. D. regulacja włazów studni kanalizacyjnych – 1 szt. E. wymiana
i regulacja włazów studni kanalizacyjnych – 1 szt. F. regulacja wpustów kanalizacyjnych – 1
szt. G. wymiana i regulacja wpustów kanalizacyjnych – 1 szt. H. regulacja skrzynek
zaworów wody i gazu – 1 szt. I. wymiana i regulacja skrzynek zaworów wody i gazu – 1 szt.
Podane ilości służą wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia
kryterium ceny. 2) Część II - „Remont cząstkowy chodników na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina w 2020 roku” a) Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: A. remont nawierzchni z nowej kostki brukowej szarej / czerwonej
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 1451,0 m2 B. remontu nawierzchni z
nowych płyt chodnikowych 35×35×5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm– 120,0
m2 C. remont nawierzchni z nowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podbudowie
betonowej o gr 20 cm z betonu C8/10 (B10) .– 86,0 m2 D. remont nawierzchni z nowej
kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm.–22,0 m2 E. remont
nawierzchni z nowych płyt betonowych grubości do 15 cm (trylinka) na podbudowie
betonowej o gr 20 cm z betonu C8/10 (B10) – 50,00 m2 F. przestawienie krawężnika
drogowego 100x30x15 szary na ławie betonowej – 223,0m G. wymiana krawężnika
drogowego 100×30×15 szary na ławie betonowej – 215,0 m H. wymiany obrzeża 100×30×8
szary na ławie betonowej – 180,0 m I. regulacja włazów studni kanalizacyjnych - 46 szt. J.
wymiana i regulacja włazów studni kanalizacyjnych - 3 szt. K. regulacja wpustów
kanalizacyjnych - 25 szt. L. wymiana i regulacja wpustów kanalizacyjnych - 12 szt. M.
regulacja skrzynek zaworów wody i gazu - 20 szt. N. wymiana i regulacja skrzynek
zaworów wody i gazu - 21 szt. Podane ilości służą wyłącznie do porównania ofert pod
względem stopnia spełnienia kryterium ceny. 3) Część III - „Remont cząstkowy dróg o
nawierzchni gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie miasta i gminy Murowana
Goślina w 2020 roku”. a) UMACNIANIE DRÓG GRUNTOWYCH KRUSZYWEM: III.a.1.
Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: A. remont dróg
gruntowych za pomocą gruzu betonowego o różnej frakcji (od 0 do 63 mm) w przeliczeniu
na 1t gr. 20 cm po zagęszczeniu z uwzględnieniem transportu na terenie miasta i gminy
Murowana Goślina – 1200t, B. remont dróg gruntowych za pomocą kruszywa granitowego o
różnej frakcji (od 0 do 63mm)w przeliczeniu na 1m2 o gr. 20 cm po zagęszczeniu z
uwzględnieniem transportu na terenie miasta i gminy Murowana Goślina – 100t, C. remont
dróg gruntowych za pomocą destruktu asfaltowego w przeliczeniu na 1m2 o gr. 20 cm po
zagęszczeniu z uwzględnieniem transportu na terenie miasta i gminy Murowana Goślina –
60t. b) PROFILOWANIE WRAZ Z WAŁOWANIEM DRÓG GMINNYCH O
NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ: III.b.1. Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: Profilowanie dróg o średniej szerokości 5,00 m – 4300,0 m2. Ilość
robót służy wyłącznie do porównania ofert pod względem stopnia spełnienia kryterium ceny,
c) REGULACJA I UŁOŻENIE BETONOWYCH PŁYT DROGOWYCH: III.c.1.
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: „Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana
Goślina w 2020 roku”

Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - ułożenie płyt
drogowych wraz z transportem na terenie całej gminy Murowana Goślina i zakupem nowych
płyt – 500,0 m2, - przełożenie płyt drogowych - płyty drogowe z odzysku będące w
posiadaniu gminy – 50,0 m2. Podane powierzchnie służą wyłącznie do porównania ofert pod
względem stopnia spełnienia kryterium ceny. d) REMONT DROGI O NAWIERZCHNI Z
KAMIENIA POLNEGO: III.d.1. Planowany (szacunkowe ilości) zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje remont nawierzchni z kamienia polnego – 20,0 m2. e) WYKONANIE
ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH DROGĘ: III.e.1. Planowany (szacunkowe ilości) zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowego rowów odwadniających - 320 m3 2)
Wymagania dotyczące gwarancji jakości: a) Wymagany okres gwarancji jakości na roboty
budowlane objęte przedmiotem zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego
odbioru danego zakresu robót, wynosi: - dla części I – 24 miesiące, - dla części II – 24
miesiące, - dla części III: (1) remonty za pomocą kruszyw i destruktu – 12 miesięcy, (2)
profilowanie wraz z wałowaniem – co najmniej 30 dni. b) Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W
przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli
wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45111200-0, 45233220-7, 45233141-9, 45233222-1,
45233200-1, 45236000-0

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: 17/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 241260.98 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: „Remont cząstkowy chodników na terenie
Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2020 roku”

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: „AT-DROG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Email wykonawcy: kontakt@atdrog.pl 
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 40 
Kod pocztowy: 62-095 
Miejscowość: Murowana Goślina 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 296751.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68026.38 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78343.79 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 403862.60 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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:  3

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni
gruntowej i brukowej oraz profilowanie na terenie
miasta i gminy Murowana Goślina w 2020 roku”

Nazwa wykonawcy: FIMA USŁUGOWO -HANDLOWA „ANNA” ANNA
BIAŁOBRZYCKA 
Email wykonawcy: justyna@bialobrzycki.pl 
Adres pocztowy: ul. Wodna 18 
Kod pocztowy: 62-200 
Miejscowość: Gniezno 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 496751.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249110.67 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276449.88 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 444513.00 
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:  1

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: „AT-DROG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Email wykonawcy: kontakt@atdrog.pl 
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Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 40 
Kod pocztowy: 62-095 
Miejscowość: Murowana Goślina 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

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 546751.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 257408.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257408.25 
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. 


