
Ogłoszenie nr 500082719-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.

Gmina Pilchowice: Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy
Pilchowice

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: 508916-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. ul. Damrota  6, 44145  
Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail kontrola@pilchowice.pl;
musiol.g@pilchowice.pl; kruczynska.j@pilchowice.pl;kaleta.g@pilchowice.pl;, faks 32 235 69
38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa lub remont bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pilchowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.34.2018

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:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap III: Zadanie
polega na przebudowie drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach zgodnie z rysunkami
nr 3.1 oraz 3.3 – plan sytuacyjny, na odcinku od skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zalesie /bez
skrzyżowania/ do ul. Zacisze w km 0+0,00 do km 0+509,00 (rys. nr 3.1) oraz skrzyżowanie ulic
Cicha – Zalesie (rys. nr 3.3). Ogólny zakres opracowania obejmuje: • Wykonanie przebudowy
pełnej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2 -ulica Cicha i
Zalesie oraz skrzyżowanie ulic Cicha i Zalesie. • Wykonanie elementów wykończenia ulic w
postaci krawężnika betonowego 15x30 i 15x22; • Ułożenie korytek betonowych. • Wykonanie
włączenia korytek betonowych do istniejących rowów przydrożnych. • Wykonanie przebudowy
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zjazdów do posesji. • Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości
0,50m. Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,50 m (ulica Cicha) oraz
wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,50 m. Wyokrąglenia
łuków na skrzyżowaniu ulic Cicha i Zalesie projektuje się łukami kołowymi o promieniach o
wartościach wskazanych na rys. nr 3.3. Całkowita długość przebudowywanego odcinka ulicy
Cicha wynosi ok.509 m (rys. nr 3.3). Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych
wynosi 0,10m. Projektuje się następujący układ warstw jezdni: Ulica Cicha i skrzyżowanie: •
Warstwa podbudowy z kruszywa 31,5/63mm -20cm. • Warstwa podbudowy z kruszywa
0/31,5mm -10cm. • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 – 6 cm. • Warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - 4 cm. Jako elementy wykończenia ulic
zastosowano krawężniki betonowe 15x30 i 15x22. Pobocze zostanie wykonane z kruszywa
0/31,5mm o miąższości warstwy 10cm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione
zostały w części rysunkowej projektu. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z
przebudową drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach – etap III: a) Roboty budowlane
należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji
zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi gminnej. b) Wykonawca odpowiada za
ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable,
repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci
będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu.
Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod
nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom
gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź
zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń
podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy
robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne
uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych
Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia.
Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia
należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W
przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych
materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów,
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu
laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników
badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu
robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy
rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć
wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami
infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem
danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu
przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; -
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Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni
przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu
Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji
w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez
w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności,
nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców
przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora,
niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby
mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej
opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ.
ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II: Zadanie polega na wykonaniu
przebudowy nawierzchni drogi i zjazdów, pobocza utwardzonego, elementów odwodnienia oraz
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie odcinka od km 112,28 do 0+229,44
odcinka 1 oraz od 0+000,00 do km 0+031,80 odcinka 2 ulicy Wiejskiej /zgodnie z planem
zagospodarowania terenu w załączeniu do dokumentacji/. Na przedmiotowym odcinku ulica
posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od 3,0 m do 4,5 m. Ulica będzie
posiadała przekrój drogowy ograniczony z obydwu stron krawężnikami 15x22 cm osadzonymi do
5cm powyżej poziomu krawędzi jezdni pełniącymi rolę oporników. Dodatkowo w celu
zapewnienia odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano korytko ściekowe betonowe szer.
30 cm. Na początku opracowania odcinka 2 ułożyć należy płyty betonowe drogowe na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm w celu zabezpieczenia krawędzi nowej nawierzchni. W
zakresie zadania wchodzi również przebudowa istniejącego kabla teletechnicznego oraz wycinka
drzew. Dokonano uzgodnień branżowych i zaprojektowano dwudzielne rury osłonowe na
istniejącym uzbrojeniu terenu stalowe i PVC. Zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE
zaprojektowano przebudowę istniejącego kabla teletechnicznego - który jest tematem odrębnego
opracowania. W wypadku gdyby głębokość istniejącego uzbrojenia terenu okazała się
niewystarczająca, należy pod nadzorem odpowiednich gestorów sieci przebudować uzbrojenie
terenu po istniejącym śladzie. Ze względu na kolizję przebudowywanych odcinków drogi
Wiejskiej zaprojektowano wycinkę drzew - która jest tematem odrębnego opracowania.
Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej ul. Wiejskiej
w Leboszowicach – etap II: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby
udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej drogi
gminnej. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury
należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem
właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie
ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy
celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca
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będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa
geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do
obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić
poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na
każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia
skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do
zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego
co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez
Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający
jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających
nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania
tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma
obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji
wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja
ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia
zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek
zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu
Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji
ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót
zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki
zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do
przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego
wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź
uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został
opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Michała Kubińskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KUBIŃSKI MICHAŁ FIRMA
PROJEKTOWO-USŁUGOWA "PLANPROF" inż. MICHAŁ KUBIŃSKI, 44-156 Sierakowice,
ul. Ceramiczna 5, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8
do SIWZ. Zadanie nr 3: Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w
Pilchowicach. Fundusz sołecki Pilchowice - Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach:
Teren objęty remontem zlokalizowany jest w miejscowości Pilchowice przy ulicy Szkolnej. Ulica
Szkolna na tym odcinku wyłączona jest dla ruchu kołowego, zlokalizowana na działkach 2,
324/42, 1045/40, 269/40. Remontowana droga stanowi drogę wewnętrzną i łączy się z drogą
powiatową, ulicą Leboszowską. Natomiast od strony drugiego wlotu łączy się z drogą gminną ul.
Szkolną. Zadanie polega na wykonaniu remontu nawierzchni o szerokości 3 m. Całkowita
długość remontowanego odcinka wynosi 168 m. Minimalna odległość od granicy działek osób
prywatnych wynosi 0,50m. Projektuje się następujący układ warstw nawierzchni: - 5 cm -
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - skropienie międzywarstwowe emulsją
asfaltową, - istniejąca podbudowa - wyrównanie i dogęszczenie. Szczegółowe rozwiązania
konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego wg konstrukcji 1, powierzchnia 535 m². Szczegóły wykonania robót budowlanych
związanych z remontem drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach: a)
Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do
posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanej drogi. b) Wykonawca odpowiada za ochronę
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instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery,
punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących
właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu.
Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod
nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom
gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź
zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń
podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy
robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne
uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych
Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia.
Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia
należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W
przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych
materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów,
certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu
laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników
badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu
robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy
rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć
wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami
infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem
danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót
zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki
zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do
przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego
wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź
uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został
opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI
INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238
Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz
STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 4: Remont drogi wewnętrznej -
dojazd do bloku przy ul. Górniczej w Żernicy: Zadanie polega na wykonaniu remontu
nawierzchni o szerokości 4,7 m do 5,8 m oraz wykonanie poboczy utwardzonych destruktem
asfaltowym o szerokości 0,5 m. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 121 m.
Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,50 m. Remontowa droga
przebiega po działkach o numerach: 614/135 oraz 348/135. Projektuje się następujący układ
warstw nawierzchni: - 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, - 6 cm - warstwa
wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową - 10
cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Na wysokości
zjazdów do bloków należy wykonać na krawędzi remontowanej jezdni krawężniki najazdowe
15x22 cm na ławie betonowej w celu zabezpieczenia krawędzi jezdni przed uszkodzeniami
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mechanicznymi. Wykonanie pomocniczej podbudowy jezdni z dostosowaniem jej do parametrów
kategorii ruchu KR1. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi
gminnej ul. Górniczej w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby
udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanego ciągu.
b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury
należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem
właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie
ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy
celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa
geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do
obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić
poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na
każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia
skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do
zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego
co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez
Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający
jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających
nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania
tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma
obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z
zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji
wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja
ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie
czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci,
mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub
inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w
przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy
robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu
zagospodarowania terenu opracowanym przez: USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO
"OLBARK" MGR INŻ. ARKADIUSZ OLBORSKI, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza
Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do
SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania
na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe
ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Oznacza
to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z
zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia
oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej ul.
Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap III

uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby
zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i
rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV:  45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233140-2, 45233222-1, 45233220-7, 45112000-5,
45112210-0, 34922100-7, 45232000-2

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: 16/03/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 382182.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: P.P.U.H. LIBUD LIBERDA S.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sucha 48a
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2:Przebudowa drogi gminnej, ul.
Wiejska w Leboszowicach, etap II

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Partner: LIBUD ASFALTY Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Daleka 12b/8
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

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 460644.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460644.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 663427.07
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: 16/03/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 194484.31
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: P.P.U.H. LIBUD Liberda S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sucha 48a
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul.
Szkolną w Pilchowicach. Fundusz Sołecki Pilchowice -
Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach

Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

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

Nazwa wykonawcy: Partner: LIBUD ASFALTY Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Daleka 12b/8
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

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 126657.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126161.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238140.99
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: 16/03/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 40742.17
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
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4: Remont drogi wewnętrznej -
dojazd do bloku przy ul. Górniczej w Żernicy

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: P. P. U. H. LIBUD LIBERDA S. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sucha 48a
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

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

Nazwa wykonawcy: Partner: LIBUD ASFALTY Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Daleka 12b/8
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj/woj.: śląskie

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 53314.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48273.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75728.49
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: 16/03/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 86309.53
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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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

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 96221.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96221.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126276.93
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 B EZ
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.
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