
Cisek: Modernizacja drogi gminnej  

108206 O Cisek - Roszowicki Las 

Numer ogłoszenia: 99594 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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

ogłoszenia w BZP: 53518 - 2014r. 

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: Modernizacja drogi gminnej 108206 O 

Cisek - Roszowicki Las. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi gminnej nr 

108206 O Cisek-Roszowicki Las, położonej na działce nr 429 - obręb Roszowicki Las. Modernizowana 

część drogi stanowi odcinek A-B, który rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Planetorza w 

Roszowickim Lesie - na planie sytuacyjnym km 0+000, co odpowiada kilometrowi 1+683 drogi gminnej 

nr 108206 O Cisek - Roszowicki Las, a kończy na zjeździe do posesji położonej na dz. Nr 427 - na 

planie sytuacyjnym km 0+770, co odpowiada kilometrowi 0+913 drogi gminnej nr 108206 O Cisek - 

Roszowicki Las. Zakres rzeczowy: długość drogi -770,00 m, jezdnia z betonu asfaltowego - 2408,68 

m2, pobocza utwardzone kruszywem kamiennym - 616,00 m2. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji 

projektowej jest mowa o kruszywie łamanym należy przyjąć kruszywo kamienne łamane ze skał 

nieorganicznych. 2.Szczegółowy zakres robót określony jest przez: a)Dokumentację projektową 

(stanowiącą załącznik Nr 13 do SIWZ), b)Przedmiar robót (stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ), 

c)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik Nr 15 do SIWZ), 

opracowane przez firmę: Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński, ul. Strażaków 

15, Gierałtowice, 47-208 Reńska Wieś. 3.Wszędzie tam gdzie w dokumentacji określonej w ust. 2 lit. 

a) - c) występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie 

równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz 

zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji określonej w ust. 2 lit. a) - c). W 

przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż 

podane w dokumentacji określonej w ust.2 lit. a) - c) wykonawca obowiązany jest wykazać, że 

oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. 4.Przedmiotowe zadanie należy wykonać 

tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 2 lit. a) - c) SIWZ z 



zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy. Do niniejszej 

Specyfikacji dołączona jest dokumentacja projektowa. 5. Zamawiający zaleca wykonawcom 

przeprowadzenie oględzin (wizji lokalnej) drogi, której 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)kompleksową obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, b)wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, c)organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 

d)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu, e)organizację i oznakowanie budowy, f) próby i odbiory z udziałem 

inspektora nadzoru i zamawiającego, g)wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do 

odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane przez 

zamawiającego, h)po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren 

budowy.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-

9, 45.23.31.42-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 3 Transport, Działania 3.1 

Infrastruktura drogowa, Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne - usuwanie skutków powodzi.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J.Żłobińki, A.Stachurski, K.Biczysko Spólka Jawna, ul. 

Matejki 1, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216260,58 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 195967,28 

 Oferta z najniższą ceną: 195967,28 / Oferta z najwyższą ceną: 244594,75 

 Waluta: PLN. 

 


