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Ogłoszenie nr 500061740-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.

Miasto Obrzycko: Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna -etap 1,2,3
  

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: 5111517-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 63125788000000, ul. Rynek  19, 64520  
Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2913187, 2913248, e-mail
sekretarz@obrzycko.com, faks 612 913 248. 
Adres strony internetowej (url): www.obrzycko.com 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna -etap 1,2,3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DRP.271.2018

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: 

Zakres rzeczowy inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej
nawierzchni drogi gminnej – ulicy Stawnej (od skrzyżowania z ulica Podgórną aż za
skrzyżowanie z ulicą Dębową) na działkach nr 426, 610, 611 wraz z chodnikiem i budową
zjazdów do posesji, budowę dwóch spowalniaczy w poziomie nawierzchni w ciągu pasa
drogowego oraz montaż oznakowania pionowego. Układ warstw na jezdni: 1) nawierzchnia:
wibroprasowana kostka brukowa, szara, typ H – 8cm; 2) podsypka: cementowo-piaskowa 1:4 – 3
cm; 3) podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym
0/31,5 mm wg PN-S-06102 o grubości 20 cm; 4) wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm+2,5 MPa wg PN-S-06102 o grubości 15 cm; 5) częściowa wymiana podłoża na
pospółkę. Układ warstw dla zjazdów: 1) nawierzchnia wibroprasowana kostka brukowa 8 cm; 2)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm; 3) podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości 15 cm. Układ warstw
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na chodniku: 1) nawierzchnia wibroprasowana kostka brukowa 6 cm; 2) podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 3cm; 3) podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubości 10 cm. Przewiduje się
powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na dotychczasowych warunkach poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych poza obręb nawierzchni
oraz do projektowanych dwóch wpustów kanalizacji deszczowej. Istniejące studnie należy
wyczyścić i wyregulować do projektowanej rzędnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowa „Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna –etap
1,2,3: 1. projekt budowlany, 2.projekt wykonawczy, 3.projekt stałej organizacji ruchu,
4.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 5.przedmiar robót.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2

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: 21/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 674796.75 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
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 Brukarski Wacław Brzoska 
Email wykonawcy: zakładbrukarski@wp.pl 
Adres pocztowy: Słopanowo Huby 48 
Kod pocztowy: 64-520 
Miejscowość: Obrzycko 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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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 825637.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 825637.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1300000.00 
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. 


