
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 163535-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby 

Kościelne 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody 

Średnie - Skłody Piotrowice -Świerże Kończany w lokalizacji 0+007,60 - 2+702,10 (odc. I) . 

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie parametrów... 

Termin składania ofert: 2016-08-12  

 

Zaręby Kościelne: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie 

- Skłody-Piotrowice - Świerże-Kończany w km 0 + 007,60 - 2 + 702,10 odc. I 

Numer ogłoszenia: 146800 - 2016; data zamieszczenia: 16.09.2016 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 163535 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 86 2706004, faks 86 2706200. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi 

gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody-Piotrowice - Świerże-Kończany w km 0 + 

007,60 - 2 + 702,10 odc. I. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i 

rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice -Świerże 

Kończany w lokalizacji 0+007,60 - 2+702,10 (odc. I) . Przedsięwzięcie ma na celu 

podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi w skutek poszerzenia pasa 

drogowego dla umożliwienia zlokalizowania w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń 

z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych warunków transportowych i innych 

funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Cel osiągnięty zostanie w skutek wykonania 

korony drogi w nasypie o szerokości 8,0 - 9,0 m o przekroju szlakowym z jezdnią o 

szerokości 5,0 m i obustronnymi poboczami o szerokościach po 1,0 m i 1,5 m oraz 

jednostronnym chodnikiem w poziomie jezdni o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki 

betonowej w km 1+388,70 - 1+456,0. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163535&rok=2016-07-27


asfaltowego ( 4 cm warstwa ścieralna + 4 cm warstwa wiążąca) na podbudowie z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego C90/3; 0-31,5 wg. PN-EN-13285 gr. 20 cm. Pobocza wykonane 

będą o nawierzchniach żwirowych gr. 8 cm. Zjazdy wykonane będą o nawierzchni 

bitumicznej i żwirowej. Usprawnieniu poddany zostanie powierzchniowy system 

odwodnienia w skutek odnowienia i wykonania rowów i budowy oraz przebudowy 

przepustów pod koroną drogi i zjazdami. Wysokościowo droga nawiązana będzie do 

istniejącego ukształtowania terenu a niweleta drogi poddana będzie jedynie nieznacznej 

korekcie w celu uzyskania normatywnych spadków. Droga po przebudowie i rozbudowie nie 

zmieni swojej funkcji i kategorii. Szczegółowe rozwiązania wg przedmiaru, dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zastosowane w 

dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie 

doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i 

funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych 

parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw 

producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i 

jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw 

producenta w dokumentacji... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.90-7, 45.11.30.00-2, 

45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 28.81.35.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja realizowana będzie zgodnie z 

operacją typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania 

wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii w ramach Programu.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych TRAKT sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-

200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2236812,06 PLN. 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1947924,03  

 Oferta z najniższą ceną: 1947924,03 / Oferta z najwyższą ceną: 2212000,00  

 Waluta: PLN . 

 


