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Gmina Cisek: Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym  

przez teren gminy Cisek 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
 
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poprawa jakości 
powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 511221-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Cisek, Krajowy numer identyfikacyjny 53141295800000, ul. ul. Planetorza  52, 47253   Cisek, woj. 
opolskie, państwo Polska, tel. 774 871 172, e-mail info@cisek.gmina.pl, faks 774 871 140.  
Adres strony internetowej (url): www.cisek.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZPD.271.2.1.2018  
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:  
Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na budowie zadania 
pn.: Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek, miejsce realizacji: 
wieś Sukowice, realizowanego w ramach projektu pn. :Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-
Strzeleckim. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę 
ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie 
robót budowlanych, usług i dostaw związanych z budową ścieżki rowerowej z niezbędną infrastrukturą. 
2.Niniejsze zamówienie należy zrealizować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. 3.Zakres zamówienia 
obejmuje: W zakresie części projektowej: uzyskanie map do celów projektowych, dokonanie inwentaryzacji stanu 
istniejącego, wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych, 
sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów 
wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych uzgodnień, sporządzenie projektów wykonawczych 

branży elektrycznej z kompletem wymaganych uzgodnień, sporządzenie projektów wykonawczych z zakresu 
małej architektury (placyki wiaty, tablice informacyjne) z kompletem wymaganych uzgodnień, sporządzenie 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzenie projektu stałej 
organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień, W zakresie 
robót budowlanych: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i plantowanie korony nasypu, 
udrożnienie przepustów, odmulenie rowów melioracyjnych w rejonie przepustów i umocnienie płytami ażurowymi 



wlotów i wylotów, wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, 
wykonanie balustrad zabezpieczających, wykonanie oświetlenia na terenie przewidzianym do zagospodarowania 
związanego z infrastrukturą ścieżki, wykonanie niezbędnych elementów związanych z infrastrukturą ścieżki 
rowerowej(zatoki parkingowe, dojazdy, wiaty, ławki, kosze, stojaki na rowery, informatory, bramownice), 
plantowanie poboczy i skarp rowów i nasypów, oznakowanie pionowe i poziome, sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45111200-0, 45233162-2, 
45314300-4, 45316110-9  
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: 15/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 809368.67  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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 i Mostowych Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: prdim-kk@wp.pl  

Adres pocztowy: 47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłosowa 4  

Kod pocztowy: 47-206  

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle  

Kraj/woj.: opolskie  

 

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 1156200.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1156200.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1286366.30  

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. 


