
Ogłoszenie nr 510095502-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Gmina Baćkowice: • „Remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820
do km 1+550” • „Remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od km 0+000 do
km 1+200” • „Remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km

2+100”

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: 534099-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baćkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice  84,
27-552  Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail
ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04.
Adres strony internetowej (url): http://backowice-gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
• „Remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550” •
„Remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od km 0+000 do km 1+200” •
„Remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km 2+100”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D.3042.1.2019

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:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z remont dróg na
terenie Gminy Baćkowice. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1:
Remont drogi gminnej nr 305023T w miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 305023T od km 0+820 do km 1+550 w
miejscowości Oziębłów. Odcinek długości 730m, szerokość jezdni 2,50m. Inwestycja będzie



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1: Remont drogi gminnej nr 305023T w

obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej złożonej z warstwy profilująco-wiążącej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, średniej grubości ok. 4cm (100kg/m2) oraz warstwy
ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubości 4cm. Po obu stronach
przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokości 50cm, utwardzone kruszywem
łamanym frakcji 0/31,5mm gr. warstwy 8cm. W km 1+180 (w najniższym punkcie niwelety)
znajduje się przepust pod drogą o średnicy 40cm, który zostanie wyremontowany, poprzez
demontaż starej rury i ułożenie nowej rury PEHD SN8 O400 na ławie z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa. Po wymianie przepustu, konieczne będzie odtworzenie konstrukcji
nawierzchni. Po zakończeniu prac związanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego
zostanie uporządkowany. Podstawowe parametry projektowanej drogi dojazdowej: - długość

projektowanego odcinka: 730m, - szerokość jezdni: 2,50m, - szerokość poboczy utwardzonych
kruszywem: 0,50m. Zadanie 2: Remont drogi gminnej nr 305005T w miejscowości Piórków od
km 0+000 do km 1+200 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 305005T od km
0+000 do km 1+200 w miejscowości Piórków. Odcinek długości 1200m, szerokość jezdni
3,00m. Inwestycja będzie obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej złożonej z warstwy
profilująco-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, średniej grubości ok. 4cm
(100kg/m2) oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubości 4cm.
Dodatkowo na najbardziej zniszczonych odcinkach drogi tj. od km 0+290 do km 0+310 oraz od
km 0+750 do km 0+850 przewidziano wykonanie frezowanie planimetryczne oraz ułożenie
dodatkowej warstwy podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16P o
grubości 4cm. Po obu stronach przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokości
50cm, utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm gr. warstwy 8cm. Po zakończeniu
prac związanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego zostanie uporządkowany.
Podstawowe parametry projektowanej drogi dojazdowej: - długość projektowanego odcinka:
1200m, - szerokość jezdni: 3,00m, - szerokość poboczy utwardzonych kruszywem: 0,50m,
Zadanie 3: Remont drogi gminnej nr 305022T w miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km
2+100 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 305022T od km 1+260 do km
2+100 w miejscowości Piskrzyn. Odcinek długości 840m, szerokość jezdni 3,00m. Inwestycja
będzie obejmowała wykonanie profilowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni z kruszywa, a
następnie wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o
gr. 20cm. Na drodze ułożona zostanie nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm (kliniec). Po obu stronach przebudowywanej drogi,
zaprojektowano pobocza gruntowe szerokości 50cm. Podstawowe parametry projektowanej
drogi dojazdowej: - długość projektowanego odcinka: 840m, - szerokość jezdni: 3,00m, -
szerokość poboczy: 0,50m,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233320-8, 45233220-7, 45400000-1

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



miejscowości Oziębłów od km 0+820 do km 1+550

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2: Remont drogi gminnej nr 305005T w
miejscowości Piórków od km 0+000 do km 1+200

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 254152.49
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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 Drogowe Sp. z o. o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Rakowska 33
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 92075.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92075.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145629.68
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 530520.93



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: Remont drogi gminnej nr 305022T w
miejscowości Piskrzyn od km 1+260 do km 2+100

Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179658.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179658.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 269856.70
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 178119.90
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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 Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kłoda, ul. Długa 60



Kod pocztowy: 28-236
Miejscowość: Rytwiany
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85962.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85962.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 125905.75
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.


