
Ogłoszenie nr 510242561-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

Gmina Szczuczyn: Remont drogi gminnej nr 104221B Czarnówek Niedźwiadna (dł. 329m) w km:
0+260÷0+320, 0+744÷0+804, 0+994÷1+203, wraz z przepustami drogowymi (3 szt.) położonymi w

ciągu w/w odcinków drogi (intensywne opady deszczu 20-21.05.2019r.).

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: 604142-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23,
19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl,
faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont drogi gminnej nr 104221B Czarnówek Niedźwiadna (dł. 329m) w km: 0+260÷0+320,
0+744÷0+804, 0+994÷1+203, wraz z przepustami drogowymi (3 szt.) położonymi w ciągu w/w
odcinków drogi (intensywne opady deszczu 20-21.05.2019r.).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KP.KPG.7031.15.2019

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: 

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 104221B Czarnówek Niedźwiadna (dł.
329m) w km: 0+260÷0+320, 0+744÷0+804, 0+994÷1+203, wraz z przepustami drogowymi (3
szt.) położonymi w ciągu w/w odcinków drogi (intensywne opady deszczu 20-21.05.2019r.).
Zakresem zadania objęty jest remont drogi gminnej nr 104221B Czarnówek – Niedźwiadna na
odcinku I w km 0+260÷0+320, na odcinku II w km 0+744÷0+804 oraz na odcinku III w km
1+994÷1+203, zniszczonej w wyniku intensywnych opadów deszczu w dn. 20-21.05.2019r.
Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni



bitumicznej. Zgodnie z opracowaną przez mgr inż. B. Kuczyńskiego dokumentacją techniczną z
15 września 2019r., stanowiącą załącznik do dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych z dnia 23.09.2019r. remont będzie polegał głównie na rozbiórce elementów dróg,
remoncie trzech istniejących przepustów pod drogą: w km. 0+ 290 – Ø80cm, długości 10,5m;
0+774 - Ø80cm, długości 10,5,0m; 1+ 033 – Ø120cm, długości 11,5m, wykonaniu podbudowy z
kruszywa łamanego w miejscach remontowanych przepustów, ułożeniu dwóch warstw jezdnych
z betonu asfaltowego -szerokość 4,0m, oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym.
Szerokość jezdni na drodze gminnej będzie wynosić 4m, a szerokość poboczy po 1m. W okresie
wykonywania robót remontowych należy utrzymać przejezdność drogi. Przebieg drogi gminnej
w planie pokazano w części rysunkowej dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik
numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy oraz dokumentację techniczną przedmiotu
zamówienia. Dokumentacja na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia
opracowana została przez: P. B. Kuczyńskiego, uprawnienia projektowe bez ograniczeń w
specjalności drogowej nr PDL/0020/POOD/06.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45100000-8, 45233220-7, 45233290-8

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: 28/10/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 375577.24 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne-Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 15 
Kod pocztowy: 19-230 



Miejscowość: Szczuczyn 
Kraj/woj.: podlaskie 

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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 445799.99 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 445799.99 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 445799.99 
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 RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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. 


