
Ogłoszenie nr 510200667-N-2019 z dnia 23-09-2019 r. 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 
61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III 

 
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: 587453-N-2019 
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 52944000000000, 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): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 72, 61 w miejscowości Zbiersk Cukrownia – etap III 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PFiZP 271.8.2019 
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: 
Etap I Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa 
droga zlokalizowana jest na działce nr 72,61 i w części na dz. nr 147 ( skrzyżowanie z drogą powiatową). Jest to 
droga o nawierzchni gruntowej- ulepszonej. Szerokość pasa drogowego wynosi ca 5-7 m. W obrębie drogi 
znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono 
występowania infrastruktury technicznej. Wzdłuż drogi istniejące budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. 
Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga składa się z odcinka prostego. Długość przebudowanego odcinka 
drogi wynosi 493 m. Droga posiada powiązanie z drogą powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga 
będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. 
Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o 
frakcji kruszywa 0-31,5mm - warstwa ścieralna AC11S, gr 4 cm. Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm 
powyżej istniejącej nawierzchni Konstrukcja pobocza: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm W przypadku etapowania robót ( osobno podbudowa, 
osobno nawierzchnia bitumiczna), przed ułożeniem warstwy ścieralnej, należy uwzględnić wykonanie dodatkowej 
warstwy wyrównującej profil drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr 8 cm. Dotyczy etapu I i II Etap II Droga 
gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina Stawiszyn. Przedmiotowa droga 
zlokalizowana jest na działce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni gruntowej-ulepszonej. Szerokość pasa 
drogowego wynosi ca 9m. W obrębie drogi znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz gruntowe pobocza. W 
pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono występowania infrastruktury technicznej. Wzdłuż drogi istniejące 
budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. Droga składa się z odcinka 
prostego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 250 m. Droga posiada powiązania z droga powiatową 
oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej, stanowiącej dojazd do 
istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0 – 31,5 mm - warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm 



Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja pobocza: - warstwa 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm W przypadku 
etapowania robót ( osobno podbudowa, osobno nawierzchnia bitumiczna), przed ułożeniem warstwy ścieralnej, 
należy uwzględnić wykonanie dodatkowej warstwy wyrównującej profil drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr 8 
cm. Dotyczy etapu I i II Etap III Droga gminna, zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk Cukrownia, gmina 
Stawiszyn. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce nr 72,61. Jest to droga o nawierzchni tłuczniowej. 
Szerokość pasa drogowego wynosi ca 9m. W obrębie drogi znajduje się jezdnia o zmiennej szerokości oraz 
gruntowe pobocza. W pasie przedmiotowej drogi nie stwierdzono występowania infrastruktury technicznej. 
Wzdłuż drogi istniejące budynki stanowią luźną strukturę zabudowy. Droga odwadniana jest powierzchniowo. 
Droga składa się z odcinka prostego. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 170 m. Droga posiada 
powiązania z droga powiatową oraz drogami gminnymi. Przedmiotowa droga będzie pełnić funkcje drogi 
dojazdowej, stanowiącej dojazd do istniejącej zabudowy oraz pól uprawnych. Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - 
warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm - warstwa 
ścieralna AC11S, gr 4 cm. Niweletę drogi prowadzić średnio 5-8 cm powyżej istniejącej nawierzchni. Konstrukcja 
poboczy: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o frakcji kruszywa 0-31,5 mm 
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 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 198014.25 

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: ROL DRÓG ZUP ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE RAFAŁ 

ŚWIĄTEK 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: Rajsko 2 

Kod pocztowy: 62-860 

Miejscowość: Opatówek 

Kraj/woj.: Polska 

 

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 243557.53 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 243557.53 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 361922.09 

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. 

 

 

Z upoważnienia: 

Zastępca Burmistrza  

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


