
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 94284-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cisek 

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie na terenie Gminy Cisek we wsiach: Kobylice, Landzmierz, 

Cisek, Roszowicki Las, Roszowice, Przewóz, Miejsce Odrzańskie rowów i przepustów o łącznej długości 

23,396 km. Zakres rzeczowy: a)Karczowanie... 

Termin składania ofert: 2016-05-05  

 

Cisek: Odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie 

Gminy Cisek 

Numer ogłoszenia: 106663 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 94284 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077 

4871172, faks 077 4871140. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie urządzeń wodno-

melioracyjnych na terenie Gminy Cisek. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie na terenie 

Gminy Cisek we wsiach: Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las, Roszowice, Przewóz, 

Miejsce Odrzańskie rowów i przepustów o łącznej długości 23,396 km. Zakres rzeczowy: 

a)Karczowanie pni, b)Ścinanie, karczowanie krzewów i drzew, c)Wywożenie karpiny i gałęzi, 

d)Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, e)Wykoszenie roślinności, f)Plantowanie 

skarp i dna rowów, g)Darniowanie skarp, h)Oczyszczenie rowów z namułu, i)Oczyszczenie 

przepustów z namułu, j)Wywożenie namułu, k)Odwodnienie miejsca prac, l)Zabezpieczenie i 

oznakowanie miejsca prac. 2.Szczegółowy zakres robót określony jest przez: a)Opis przedmiotu 

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94284&rok=2016-04-15


zamówienia(stanowiący załącznik Nr 10 do SIWZ) w skład którego wchodzą: Opis i mapa ogólna, 

Opisy i mapy poszczególnych rowów, Obmiary poszczególnych rowów, opracowane przez firmę: 

BIOMASTER - Projektowanie i Konsulting Andrzej Masternak, ul. Żytnia 32D, 65-545 Zielona Góra. 

3.Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wykonywania robót 

melioracyjnych, etyką zawodową, dobrą jakością i właściwą organizacją z szczególnym 

uwzględnieniem istniejących w terenie kamieni granicznych a przypadku ich naruszenia dokonania 

ponownego ich osadzenia przez uprawnione służby geodezyjne. 4.Przedmiotowe zadanie należy 

wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z SIWZ z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącego te normy. Do Specyfikacji dołączono pomocniczo obmiary robót. 

5.Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie oględzin (wizji lokalnej) rowów, których 

dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego i warunków 

lokalnych wykonywania prac potrzebnych do poprawnej wyceny i przygotowania oferty. Nie 

przeprowadzenie oględzin przez wykonawcę nie spowoduje odrzucenia jego oferty. Na pisemny 

wniosek wykonawcy strony uzgodnią termin przeprowadzenia oględzin. 6. Wykonanie zadania, w 

cenie oferty obejmuje dodatkowo: a)Obsługę geodezyjną, b)organizację, zagospodarowanie 

miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, c)organizację ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsca realizacji robót, d)odbiory z udziałem przedstawiciela zamawiającego, e)wywóz materiałów 

na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego, f)po zakończeniu robót, doprowadzenie 

do należytego stanu i porządku terenu zajętego w trakcie realizacji robót.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5, 90.51.36.00-2, 77.21.14.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 



 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-

Koźle, kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 636977,93 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 355088,31  

 Oferta z najniższą ceną: 317884,79 / Oferta z najwyższą ceną: 633263,94  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


