
Formularz 
Ogłoszenie nr 500028480-N-2017 z dnia 14-09-2017 r. 

Wójt Gminy Drużbice: Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Drużbice - Etap II 

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: 567338-N-2017 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Wójt Gminy Drużbice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000, ul. Drużbice 77A  , 97403   Drużbice, woj. 
łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6311078 (79), e-mail ug@druzbice.pl, faks 446 311 259. 
Adres strony internetowej (url): www.druzbice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi w miejscowości Zwierzyniec, Gm. Drużbice - Etap II 

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 niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w 
miejscowości Zwierzyniec – Etap II, dz. nr ewid. 426, 427, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440/5, 440/7, 441/5, 
441/7, 442/3, 443/5, 444/4, 444/6, 445/1, 446/4 446/6, 429/1, 430/3, 430/5 obręb geodezyjny 32 Zwierzyniec, gm. 
Drużbice o długości 678,76 m. Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi na długości 678,76 m, obejmuje: 
Przebudowę drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na wyrównawczej podbudowie tłuczniowej ułożonej 
na istniejącym utwardzeniu jezdni. Na poszerzeniach wynikających z przebiegu projektowanej drogi poza 
istniejącym, utwardzonym śladem zaprojektowano ułożenie warstwy odcinającej z piasku, warstwy podbudowy 
kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwy wyrównawczej z tłucznia gr. 5 cm i nawierzchni asfaltowej. Wyprofilowane 
i wzmocnione warstwą tłucznia zostaną pobocza. W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty: - wytyczenie 
geodezyjne w terenie; - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne; - ułożenie warstw podbudowy jezdni; - ułożenie 
warstw nawierzchni jezdni; - wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy. Parametry techniczne drogi. - przekrój 
poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy; - szerokość jezdni 4,0 m; - spadek poprzeczny jezdni 2%; - pobocze o 
szerokości 0,75 m, spadek jednostronny 8%; - pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni; - pochylenie 
niwelety dostosowane do aktualnej niwelety. Trasa w planie przebiega po starym śladzie drogi. Trasa w planie składa 
się z łuków poziomych i odcinków prostych. Konstrukcja jezdni : - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm; 
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm; - Warstwa wyrównawcza z kłsm 0-31,5 mm gr. 5 cm; - Istniejąca 
nawierzchnia utwardzona. Konstrukcja jezdni na poszerzeniach: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm; - 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm; - Warstwa wyrównawcza z kłsm 0-31,5 mm gr. 5 cm; - Podbudowa 
z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm; - Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 20 cm; - Grunt rodzimy. 
Pobocza. Na całej długości projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza o szerokości 75 cm. Pobocza 
należy wyprofilować i zakończyć warstwą tłucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm zagęszczonej do ID= 1,00. Spadki 
poprzeczne poboczy 8%. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany - 
stanowiący zał. Nr 8 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 9 do 
SIWZ, 3) przedmiar robót - stanowiący zał. Nr 10 do SIWZ. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENI... czwartek, 14 września 2017 Strona 1 z 3

11:49:19https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/06321f6b-89f3-4870-b5cd-da975cc6ab01



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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6 

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: 13/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 210898.81 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "PEUK" S.A. 
Email wykonawcy: peuk_sa@pro.onet.pl 
Adres pocztowy: ul. Roosevelta 39 97-300 Piotrków Trybunalski 
Kod pocztowy: 97-300 
Miejscowość: Piotków Trybunalski 
Kraj/woj.: łódzkie 

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 245000,00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239394,20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245000,00 
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. 
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
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