
Ogłoszenie nr 500053805-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.  

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej nr674331P w miejscowosci Zbiersk 

dz. 711/1;711/2 

 

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: 519012-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa 

Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-

mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.  

Adres strony internetowej (url): www.stawiszyn.pl  

Adres profilu nabywcy: http://bip.stawiszyn.plp,101,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Przebudowa drogi gminnej nr674331P w miejscowosci Zbiersk dz. 711/1;711/2  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PFiZP 271.4.2018  

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:  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn, droga 

gminna nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1 i 711/2, województwo 

wielkopolskie. Zakres robót obejmuje: • roboty przygotowawcze • roboty rozbiórkowe • 

roboty ziemne • regulacja pionowa urządzeń • remont przepustów drogowych • remonty 

studzienek ściekowych • remont odwodnienia drogi • poszerzenia nawierzchni jezdni • 

jezdnia o nawierzchni asfaltowej • ściek przykrawężnikowy • krawężniki i obrzeża • 

przebudowa skrzyżowań • ścieżka rowerowa • perony autobusowe • zjazdy • chodniki • 

roboty wykończeniowe • wyniesione przejście dla pieszych • elementy bezpieczeństwa ruchu 

• oznakowanie pionowe, poziome • inwentaryzacja powykonawcza - długość odcinka 1950 m 

- szerokość jezdni: 6,0 m - szerokość ścieżki rowerowej: 1,5 m - szerokość chodnika: 1,5m + 

0,5m pas zieleni - szerokość pobocza –1,0m - powierzchnia nawierzchni asfaltowej :11990m2 

- powierzchnia chodnika :2340 m2 - powierzchnia ścieżki rowerowej :1755 m2 - 

powierzchnia zjazdów w ciągu chodnika :830 m2 - powierzchnia pobocza :750 m2 - perony 

przystanków autobusowych: 2 szt. - wyniesione przejście dla pieszych 1 szt. - znaki pionowe 

14 szt. - kanalizacja deszczowej 1950 m  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, Ustawy PZP; (Dz.U. 

z 2017 poz 1579 ze zm). Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


