
Ogłoszenie nr 510064931-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.

Gmina Pilchowice: Przebudowa lub remont dróg gminnych w Gminie 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: 504887-N-2019

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. Damrota  6, 44-145 
Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail
szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@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 dróg gminnych w Gminie Pilchowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.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:

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha – Zalesie w Nieborowicach, etap IV”
Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Zalesie w Nieborowicach zgodnie z zakresem
przedstawionym na planie sytuacyjnym na odcinku od skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zalesie /bez
skrzyżowania/ do włączenia do ul. Zalesie w km 0+0,00 do km 0+371,00 (rys. nr 3.2). Ogólny
zakres opracowania obejmuje: • Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z
dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR2 - ulica Zalesie. • Wykonanie elementów
wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego 15x30 cm i krawężnika najazdowego
15x22 cm; • Ułożenie korytek betonowych na odcinku 162 m. • Wykonanie włączenia korytek
betonowych do istniejących rowów przydrożnych; • Wykonanie przebudowy zjazdów do
posesji; • Wykonanie odtworzenia rowu odparowującego; • Wykonanie poboczy utwardzonych
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kruszywem kamiennym o szerokości 0,30 m. Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni
o szerokości 3,50 m oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o
szerokości 0,30 m. Całkowita długość przebudowywanego odcinka ulicy Zalesie wynosi 371 m.
Minimalna odległość od granicy działek osób prywatnych wynosi 0,10 m. Jako elementy
wykończenia ulic zastosowano krawężniki betonowe 15x30 cm i 15x22 cm. Odwodnienie
stanowią korytka 30x30x10, włączone do istniejących rowów przydrożnych. Pobocze zostanie
wykonane z kruszywa 0/31,5 o miąższości warstwy 10cm. W zakres przebudowy drogi gminnej
wchodzi również odtworzenie i odnowienie istniejącego przepustu. Przepust zlokalizowany jest
w kilometrażu 0+195,00, remont obiektu został zaplanowany ze względu na odnowienie oraz
usprawnienie sposobu odprowadzania wód opadowych z projektowanej drogi jak i okolicznych
terenów zielonych. Przepust zostanie odtworzony na podstawie pierwotnego, konstrukcja
zostanie wzmocniona prętami które zostaną usadowione pomiędzy umocnieniem bariery
zabezpieczającej a ograniczeniem nawierzchni asfaltowej przepustu. Nawierzchnia na
przepuście zostanie wymieniona na nową. Bariery znajdujące się na przepuście zostały
przeznaczone do wymiany na bariery U-11a. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne
przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. Wykonawca przed przystąpieniem do robót
budowlanych zobowiązany jest do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu /którym dysponuje Zamawiający/ przez Komendę Policji w Gliwicach oraz
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Firmę Inżynieryjne i Doradztwo
„OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ. Zadanie nr 2: „Remont dróg gminnych ul. Powstańców i Ogrodowej w
Żernicy” Ogólny zakres opracowania obejmuje: Remont nawierzchni dróg gminnych ul.
Powstańców i Ogrodowej w Żernicy obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej w zakresie
wykonania konstrukcji nakładki bitumicznej jako warstwę ścieralną z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 o grubości 5 cm na skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej
profilowaniu i oczyszczeniu o powierzchni łącznej rzędu: - ul. Ogrodowa 2070 m2, - ul.
Powstańców 5750 m2, Szczegółowy zakres prac: a) przygotowanie robót i terenu polegające na
dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, mechaniczne czyszczenie
na całej szerokości jezdni, b) usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie
ubytków w jezdni z zanieczyszczeń, wody i innych, wyrównanie nierówności, c) regulacja do
poziomu projektowanej nawierzchni istniejących urządzeń infrastruktury technicznej związanej
oraz niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zlokalizowanych w pasie drogowym nawierzchni remontowanej jezdni (zasuwy wodociągowe,
zasuwy gazowe, wpusty i studnie deszczowe, kanalizacyjne i inne), d) regulacja wysokościowa
istniejących zjazdów w postaci dostosowania nawierzchni istniejących zjazdów do docelowej
niwelety remontowanej drogi gminnej, e) ułożenie masy asfaltowej na całej szerokości jezdni
wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie
styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową, f) uprzątnięcie terenu po
robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku
prowadzonych robót, g) dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę
geodezyjną, h) w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki
system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc
postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Zakres
objęty umową uwzględnia również:  zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP,  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Zadanie nr 3: „Remont dróg
gminnych ulic Wierzbowej i Sosnowej w Nieborowicach” Ogólny zakres opracowania
obejmuje: Remont nawierzchni dróg gminnych ul Wierzbowej, Świerkowej i Sosnowej w
Nieborowicach obejmuje ułożenie nawierzchni bitumicznej w zakresie wykonania konstrukcji
nakładki bitumicznej jako warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm
na skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej profilowaniu i oczyszczeniu o
powierzchni łącznej rzędu: - ul. Wierzbowa 1290 m2, - ul. Sosnowa 2180 m2, - ul. Świerkowa
780 m2. Szczegółowy zakres prac: i) przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu
regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, mechaniczne czyszczenie na całej
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - Zalesie w
Nieborowicach, etap IV

szerokości jezdni, j) usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie ubytków w
jezdni z zanieczyszczeń, wody i innych, wyrównanie nierówności, k) regulacja do poziomu
projektowanej nawierzchni istniejących urządzeń infrastruktury technicznej związanej oraz
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
zlokalizowanych w pasie drogowym nawierzchni remontowanej jezdni (zasuwy wodociągowe,
zasuwy gazowe, wpusty i studnie deszczowe, kanalizacyjne i inne), l) regulacja wysokościowa
istniejących zjazdów w postaci dostosowania nawierzchni istniejących zjazdów do docelowej
niwelety remontowanej drogi gminnej, m) ułożenie masy asfaltowej na całej szerokości jezdni
wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie
styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową, n) uprzątnięcie terenu po
robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku
prowadzonych robót, o) dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę
geodezyjną, p) w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki
system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc
postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Zakres
objęty umową uwzględnia również:  zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami BHP,  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV:  45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233120-6, 45233220-7, 34922100-7

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: 25/03/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 260122.35
Waluta PLN

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont dróg gminnych ul. Powstańców i
Ogrodowej w Żernicy

nie

Nazwa wykonawcy: P.P.U.H. LIBUD Liberda Spółka Jawna
Email wykonawcy: libud@interia.pl
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

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 394273.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 394273.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 998880.00
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: 25/03/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 317886.18
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:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: prd.raciborz@prdraciborz.pl
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont dróg gminnych ulic Wierzbowej i
Sosnowej w Nieborowicach

Adres pocztowy: ul. Adamczyka 12
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
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 430719.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 430719.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 984000.00
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: 25/03/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 121951.22
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:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiostwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: prd.raciborz@prdraciborz.pl
Adres pocztowy: ul. Adamczyka 12
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj/woj.: śląskie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6700057e-9aa0-46ae-bceb-af74...

5 z 6



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 227667.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227667.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615000.00
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.
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