Ogłoszenie nr 510152587-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w
miejscowości Nowica- etap 2”
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: 551054-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540116189-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Oleśnicki z siedzibą w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93193469600000,
ul. ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
713 140 107, e-mail zamowienia@powiat-olesnicki.pl, faks 713 140 110.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-olesnicki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica- etap 2”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RP.272.1.6.2019
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:
I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości
Nowica- etap 2 Robota budowlana Kod CPV 4500 0000-7 roboty budowlane 45100000-8
przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233422-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45232130-2
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica- etap 2” II. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: I. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica – etap 2” Przebudowa drogi powiatowej wraz
z dobudową kanalizacji deszczowej odwadniającą przebudowaną drogę II. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje m.in.: BRANŻA DROGOWA (0+152 km – 1+000 km) : - długość

odcinka 848 m 1. Roboty pomiarowe oraz roboty przygotowawcze i rozbiórka elementów
dróg, 2. uzupełnienie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na wcześniej wymienionej
konstrukcji drogi (jako uzupełnienie I etapu przebudowy drogi wykonanej na początku 2017
roku), od 0+152 km do 0+250 km, 3. wymiana istniejącej, zdegradowanej konstrukcji jezdni
(wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), od 0+250 km do 1+000 km,
4. wykonanie chodników, po obu stronach drogi: 4.1 po stronie prawej - od 0+214 km do
0+227 km oraz od 0+680 km do 0+853 km, o łącznej długości 186 m, chodnik usytuowany
przy jezdni. 4.2 po stronie lewej - od 0+205 km do 0+702 km, o łącznej długości 497 m,
chodnik usytuowany przy jezdni. 5. przebudowa istniejących zjazdów do przyległych
nieruchomości (zabudowań i pól), poprzez ujednolicenie ich nawierzchni (do granicy pasa
drogowego), 6. wykonanie ścinki poboczy na szerokość 1,00 m i ich wzmocnienie
kruszywem (pobocze gruntowe ulepszone) o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 10 cm, ze
spadkiem poprzecznym 8%, 7. konserwacja i oczyszczenie rowów z namułu wraz z wycinką
zakrzewień, 8. wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego (wymiana
istniejących zniszczonych znaków oraz wdrożenie nowej docelowej organizacji ruchu
drogowego), 9. humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. BRANŻA
KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA ROZSĄCZAJĄCE (0+152 km – 1+000
km) : 1. Wykonanie dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
rozsączającymi na odcinkach: I - (od 0+166.00 km do 0+242,02 km) II - (od 0+650.00 km do
0+725.00 km) Zamawiający informuje, iż nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1)
Dokumentacja projektowa (PB)– załącznik Nr 8 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)– załącznik Nr 9 do SIWZ. 3)
Przedmiary Robót -druki pomocnicze – załącznik Nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233422-1, 45000000-7, 45233422-1, 45232130-2
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: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1231480.67
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm:
1.WIDBUD Sp. z o.o., ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław
2. „Pol- Dróg Dolny Śląsk” Cieśle 44, 56-400 Oleśnica
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław
Kod pocztowy: 54-210
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 1387744.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1387744.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1874527.10
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: r.sanitarne kanalizacja 137105,51, r.drogowe-budowa chodników i
zjazdów- ok. 298780.00.
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.

