
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowla ne 

Pęczniew: Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminne j nr 
114459E (I etap). 

Numer ogłoszenia: 113563 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 92805 - 2014r. 

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 nawierzchni drogi gminnej nr 114459E (I etap). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu 
nawierzchni bitumicznej w miejscu nawierzchni o zróżnicowanej konstrukcji. Na odcinku od 
km 0+000 do km 2+400 oraz od 2+400 do 3+100 zaprojektowano przekrój drogowy ze 
spadkiem jezdni daszkowym 2x2%. Jezdnia na odcinku 0+000 do 2+400 ma szerokość 4,0m. 
na pozostałym odcinku czyli od 2+400 do 3+100 droga ma 3m. Na odcinku drogi od 0,000 
do2+400 zaprojektowano dwie zatoki autobusowe. Na całej długości przebudowywanej drogi 
od 0+000 do 3+100 pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 2x0,5 m będą umocnione 
destruktem o gr.10 cm. Pozostała część pobocza zostanie wykonana z gruntu dowiezionego. 
Spadki na poboczach7%. Parametry techniczne przebudowywanego odcinka: Klasa 
techniczna - L ( lokalna ) Prędkość projektowa - 40 km/h Kategoria ruchu - KR 1 Szerokość 
jezdni - 3,0 m - 4,0 m Szerokość poboczy z destruktu - 2 x 0,5m Szerokość poboczy 
gruntowych - 2 x 05 m - 1,5 m Konstrukcja nawierzchni jezdni od 0+000 do 2+400 Dolna 
podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr.15 cm Górna podbudowa z kruszywa 
łamanego twardego o gr. 5 cm Masa mineralno-asfaltowa dla KR2 o gr. 4 cm ( Etap I ) 
Konstrukcja nawierzchni jezdni od 2+400 do 3+100 Dolna podbudowa z kruszywa łamanego 
twardego gr. 10 cm Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm Masa 
mineralno-asfaltowa dla KR 2 o gr. 4 cm ( Etap I ) Chodnik Zaprojektowano chodniki przy 
zatokach autobusowych o szer 1,0 m z kostki betonowej w kolorze szarym 70% i czerwonym 
30%. Chodniki będą obramowane od strony jezdni krawężnikiem typ lekki 15x30, a od strony 
posesji i pól obrzeżem betonowym 20x6. Konstrukcja nawierzchni chodnika: Warstwa 
odcinająca o gr. 10 cm Kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm Zatoka autobusowa 
Nawierzchnię zatoki autobusowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze 
czerwonym o grubości 8 cm. Na zatoce na wysokości krawędzi zatrzymania wykonany 



zostanie peron-chodnik z kostki brukowej betonowej. Szerokość chodnika 1,0 m i długość 
55,0 m Długość krawędzi zatrzymania - 20,0 m Szerokość zatoki - 3m Skok wjazdowy - 1:4 
Skok wyjazdowy - 1:3 Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej: Dolna podbudowa z 
kruszywa naturalnego o gr. 10 cm Górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 
cm Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm Kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm 
Oznakowanie W związku z przebudową drogi ustawione zostaną pionowe znaki drogowe w 
ilości 18 szt , pionowe znaki drogowe drogowskazy E-4 (2 szt), bariery ochronne SP-05 i 
poręcze ochronne U-11a, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, 
linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz punktowe elementy odblaskowe 
pryzmatyczne bierne o odbłyśniku białym zgodnie projektem. Projekt zakłada odwodnienie 
drogi poprzez budowę rowów przydrożnych i studzienek ściekowych oraz budowę 
przepustów. 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. 

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:  27.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7, 99-200 Poddębice, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1101079,00 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 919940,35 
• Oferta z najniższą ceną: 919940,35 / Oferta z najwyższą ceną: 1260524,74 
• Waluta:  PLN. 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak  

 


