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Ogłoszenie nr 510137433-N-2020 z dnia 28-07-2020 r.

Gmina Murów: "Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Okoły"

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: 541380-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 
Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77
4214032. 
Adres strony internetowej (url): www.murow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
"Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP. 271.4.2020

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja liniowa polegająca na budowie drogi wewnętrznej
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły o łącznej długości 634 [mb]. W ramach
zadania projektuje się wykonie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego,
która ma na celu poprawę właściwości jezdnych użytkowników dojazdu do gruntów rolnych. Z
opracowania wyłączony jest istniejący obiekt mostowy na rzece Budkowiczance km 0+542.00
do km 0+553.00. Podstawowe parametry techniczne: - klasa drogi - wewnętrzna dojazdowa -
kategoria ruchu – KR1 - przekrój 1x1 – jednopasowa, dwukierunkowa, - prędkość projektowa -
Vp=30 km/h, - szerokość jezdni - 3.50 m - szerokość jezdni w miejscu mijanki – 5.00 m -
długość odcinka - 634.00m - spadki poprzeczne jezdni - 2,0% - szerokość poboczy z kamienia -
0,50m - spadki poprzeczne pobocza - 6,0% - rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
Konstrukcja nawierzchnia jezdni: –w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubość 4cm –
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skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową –w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
grubość 4cm –skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową –górna w-wa podbudowy z
kamienia łamanego 0-31.50 mm grubość 20cm –w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki
związanej spoiwem hydraulicznym o Rm>2.5MPa (stabilizacja metodą na miejscu ) grubość
20cm –roboty ziemne /korytowanie po warstwy konstrukcyjne wraz z transportem urobku –
wykonanie poboczy z kruszyw łamanych - warstwa górna 0-31,5 mm (po zagęszczeniu
10cm/docelowo 8 cm) –zjazdy na działki rolne ( ilość 9) z kruszyw łamanych po zagęszczeniu
25 cm, materiał z korytowania nawierzchni drogowej –wykonanie zjazdu z budowanej drogi na
drogę powiatową zgodnie z projektem –przed przystąpieniem do robót ziemnych wytyczenie
granic działki drogowej, wytyczenie trasy , osi i rzędnych wysokościowych Roboty
towarzyszące: –oznakowanie pionowe –wycinka drzewa z gatunku olsza, na które została
wydana decyzja Starosty Opolskiego z dnia 18.02.20204 i mechaniczne karczowanie pni wraz z
usunięciem krzewów rosnących w pasie drogowym i oczyszczanie terenu z pozostałości po
wykarczowaniu, usunięcie gałęzi, korzeni , kory –rekultywacja terenu przyległego do pasa
drogowego pod uprawę polową ziemią urodzajną, plantowanie terenu i obsianie powierzchni
umacnianej skarpy – ogrodzenie stałe pastwisk drutem kolczastym/przestawienie istniejącego
kolidujacego z zadaniem, rozbiórka wiaty. 2.Szczegółowy zakres robót jest określony w
projekcie budowlanym pn. „Projekt budowy drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości
Okoły" opracowany przez Biuro Usług Technicznych „DROGTOM”, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót, opinii geotechnicznej oraz przedmiarze robót, stanowiących
załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej. 3.Na przedmiotową inwestycję zostało
wydane pozwolenie budowlane – decyzja Starosty Opolskiego nr 1156/2019 z dnia 5 listopada
2019r. która z dniem 28.11.2019r. stała się ostateczna.11. Wymagania, o których mowa w art. 29
ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia : 1)obsługa sprzętu budowlanego (np. operatorzy) 2)prace fizyczne jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 i 25 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( Dz.U. z 2016r., poz. 1616 z późn. zm.), o ile nie są
wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności. Wymóg ten nie dotyczy
osób kierujących budową , wykonujących usługi geodezyjne. Obowiązek określony w pkt. 12
dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy. Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych
do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45111000-8, 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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 487860.37 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8 
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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 279295.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 279295.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 430500.00 
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.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


