
Ogłoszenie nr 89034 - 2017 z dnia 2017-05-26 r.  

Oleśnica: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 77627 - 2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 

Listopada  24, 56-400  Oleśnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. +48713140200, faks 

+48713140204, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.olesnica.wroc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP. 271.1.2.2017 

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:  
Zakres prac: 1) Zakres prac maksymalnie do 1 700 ton kruszywa: a. odbiór i transport 

kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości 

maksymalnie do 1700 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. 

przygotowanie terenu do rozłożenia kruszywa równiarką – profilowanie powierzchni – 

maksymalnie do 8500 m2; c. rozłożenie kruszywa równiarką lub rozkładarką o frakcji 31,5-

63 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 

drogi, nadanie spadków d. zagęszczenie gruntu; e. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 

m z każdej strony 2) Zakres prac maksymalnie do 1 000 ton kruszywa: a. odbiór i transport 

kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości do 

maksymalnie 1000 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. 

przygotowanie terenu do rozłożenia kruszywa:- korytowanie koparką dróg gruntowych 

maksymalnie do 5000 m2 poprzez usunięcie nadmiaru gruntu na głębokość od 10-15 cm w 

drodze oraz wywóz odspojonego gruntu na odległość do 10 km i jego utylizacja, c. rozłożenie 

kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu 

wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków ; d. zagęszczenie gruntu; e. 

uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony 3) Zakres prac maksymalnie do 

700 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 

64; 58 – 150 Strzegom w ilości maksymalnie do 700 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane 

przez Zamawiającego , b. rozłożenie warstwy górnej kruszywa o frakcji 0-31,5 mm 

rozłożonej układarką lub równiarką nadanie spadków oraz zagęszczenie gruntu (warstwa 

górna podbudowy po zagęszczeniu 4 cm), c. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z 

każdej strony 4. Podany w ust. 3 zakres prac jest szacunkowy i może ulec zmianie w 

zależności od przeprowadzonego przez Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy 

przeglądu nawierzchni dróg. 5. Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę 

pracownikom oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak 

najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewnić pełne 

bezpieczeństwo użytkownikom drogi. 6. Prowadzone roboty budowlane muszą być 

wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia 

do prowadzenia robót. 7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i 

urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania prac. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 8. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego w 

przypadku uszkodzenia istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia stateczności 

ogrodzeń, furtek i bram oraz koszty związane z zabezpieczeniem ogrodzeń. 9. Wykonawca 

odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją 

zamówienia. 10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących 

przedmiotem zamówienia. 11. O ile wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zorganizowania objazdów i ich oznakowaniem. 12. Z 

wyłączeniem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca 

zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające 

aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez 



instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów oraz dostarczenie i 

eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 13. Przedmiot zamówienia należy 

wykonać z materiałów powierzonych Wykonawcy przez zamawiającego, zgodnie z 

uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie zakresu prac, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z powierzony materiał. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT119634.15 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA,  budowlane.orkan@gmail.com,  Wilczyce, ul. Wilczycka 

5,  51-361,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

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

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 147150 



Oferta z najniższą ceną/kosztem 147150 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147150 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

Z up. Wójta Gminy Oleśnica  

z-ca Wójta Gminy Oleśnica  

/-/ Krzysztof Skórzewski  


