
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowla ne 

Pęczniew: PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI DROGI 
DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWO ŚCI POPÓW 

Numer ogłoszenia: 63479 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 33297 - 2014r. 

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

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 POPÓW. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Droga przewidziana do przebudowy 
zlokalizowana jest w ciągu istniejącego pasu drogi asfaltowej - klasa drogi D - długość 
remontowanej drogi wynosi 645m. - przekrój poprzeczny przyjęto daszkowy o szerokości 3,0 
m - pobocza 2 x 1,0 m - szerokość korony 5,00 m - spadek nawierzchni 2% - spadek poboczy 
7% - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych gr. 4 cm Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 ( dokumentacja techniczna, kosztorys, 
przedmiar ) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 
miesięcznej gwarancji. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt 
zobowiązany jest do: - wytyczenia geodezyjnego, - sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z dokumentacja projektową i zachowaniem podanej przez projektanta technologii, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania                    
i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. Przed 
złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek na których 
realizowana będzie inwestycja oraz zapoznać się z dokumentacją projektową. Dostrzeżone 
ewentualne błędy lub uchybienia, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, potencjalny Wykonawca powinien zgłosić na piśmie Zamawiającemu.  
W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian                
w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia w/w 
okoliczności. Wymagania jakościowe i materiałowe: - Wykonawca wykona przedmiot 
zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych, - do wykonania przedmiotu 



zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej, - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów                      
i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, jeżeli w 
dokumentacji technicznej, w kosztorysie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak, towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art.30 ust 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w/ 
dokumentacji. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane 
przez Zamawiającego, jest zobowiązany udokumentować, że oferowane przez niego materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na jego żądanie. 

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:  25.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5. 

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): 52842,91 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 74693,60 
• Oferta z najniższą ceną: 74693,60 / Oferta z najwyższą ceną: 97376,59 
• Waluta:  PLN. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak  


