
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowla ne 

Pęczniew: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Przywidz oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni 

na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki  
Numer ogłoszenia: 187886 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 138064 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. 
łódzkie, tel. 043 6781519, faks 043 6781519. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa polegająca na 
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz oraz 
wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na działkę nr 
406/3 w miejscowości Rudniki. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa 
polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywidz 
oraz wykonanie modernizacji istniejącej nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej na 
działkę nr 406/3 w miejscowości Rudniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Pierwszy odcinek modernizowanej drogi o długości 325 m znajduje się w miejscowości 
Przywidz gm. Pęczniew. Jest to droga ogólnodostępna, przeznaczona dla wszystkich 
użytkowników. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki 
KR1 składającą się z następujących warstw: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4 cm; - górna podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 twardego gr. 20 cm; - dolna warstwa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Przyjęto jezdnię o szerokości 3,0 m, 
szerokość korony 4,0 m, szerokość podbudowy 3,5 m. Odprowadzenie wód opadowych 
zapewnione jest przez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda oddawana jest 
do przyległego terenu. Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi 
wewnętrznej. Drugi odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowości Rudniki g. Pęczniew. 
Stanowi od zjazd z drogi powiatowej na działkę nr 406/ 3 o długości 50 m. Projekt przewiduje 
wykonanie jezdni o szer. 4,0 m z poboczami o szer. 0,75m. Szerokość korony 6,0 m, 
szerokość podbudowy 4,25m. Na modernizowanym odcinku zaprojektowano konstrukcję na 
ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw: - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego gr. 4 cm.; - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 



mechanicznie 0-31,5 gr 20 cm.; - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Odprowadzenie wód opadowych z e zjazdu 
zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi oraz ściek korytkowy, a 
spływająca woda oddawana jest do przyległego terenu. Projekt przewiduje ustawienie znaków 
pionowych na modernizowanych odcinkach dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar i kosztorys. ( załączniki do SIWZ ) W ramach 
niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: - wytyczenia 
geodezyjnego, - wykonania, uzgodnienia oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na 
czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia oznakowania 
tymczasowego, jego utrzymania i demontażu, - sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23.07.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70117,33 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 86129,03 
• Oferta z najniższą ceną: 86129,03 / Oferta z najwyższą ceną: 106224,03 
• Waluta:  PLN. 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


