
Ogłoszenie nr 352088 - 2016  
z dnia 2016-11-25 r. 

 
 

Kłobuck: „Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. 
Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

drogowego w miejscowości Borowianka” 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 322023-2016 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 352052 - 2016 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
tak  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. 
ul. 11 Listopada  6, 42100   Kłobuck, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 343 100 150, faks 
343 172 661, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.gminaklobuck.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. Tartakowej do 
rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w 
miejscowości Borowianka” 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
IR.271.065.2016.SN  

 



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. Zakres robót związanych z przebudową ul. Olszowiec obejmuje między innymi: a) roboty 
rozbiórkowe i ziemne; b) roboty związane z przebudową wodociągu c) roboty związane z 
przebudową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do posesji nr 6 przy ul. Olszowiec d) 
roboty związane z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej do dz. nr ew. 248/22 e) 
roboty związane z przebudową sieci teletechnicznych f) roboty związane z przebudową sieci 
elektroenergetycznych g) roboty związane z budową oświetlenia ulicznego h) roboty 
związane z przebudową drogi i budową odwodnienia – polegające między innymi na: - 
wykonaniu odcinka A o rzeczywistej długości nawierzchni 347,50 m z betonu asfaltowego o 
szerokości 6,00 m oraz odcinka B o rzeczywistej długości nawierzchni 170,98 m z mieszanki 
niezwiązanej wraz z poboczami o szerokości 0,75 m. − wykonaniu chodnika, po zachodniej 
stronie odcinka A oraz dla odcinka B obustronnie do km 0+023,40 m, z betonowej kostki 
brukowej o szerokości 1,50 m ÷ 2,00 m o łącznej długości ok 385,94 m (rzeczywista długość 
po odjęciu przecinających chodnik zjazdów wynosi 372,46 m); − wykonanie kanału 
deszczowego o długości 537,00 m wraz z 18 studniami kan. Ø1200 mm oraz 17 szt 
studzienek ściekowych z wpustami Ø500 mm; − wykonanie wylotu kanału o średnicy Ø600 
mm do rzeki Kocinki (Czarnej Okszy); − wykonanie przepustu P2 w ciągu odcinka A o 
średnicy Ø400 mm wraz z remontem rowu na łącznej długości ok. 20,00 m; 2. Przedmiot 
zamówienia opisany jest projektem budowlanym i projektem wykonawczym, przedmiarami 
robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Roboty należy 
wykonać zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany 
jest do: a) wykonania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy, b) wprowadzenia 
organizacji ruchu docelowej (w posiadaniu Zamawiającego), 5. Wykonawca zobowiązany 
jest także do takiego zabezpieczenia i prowadzenia robót budowlanych, które będą 
umożliwiały normalne funkcjonowanie osób zamieszkałych na terenie robót, nie będą 
utrudniały dostępu dla służb komunalnych itp.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 
Dodatkowe kody CPV: 45231000-5, 45000000-7, 45231400-9, 45232310-8 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  
W postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zastosował tzw. 
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa uPzp. 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2016 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT1097510.64 
Walutazł 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert3 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 



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:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,  ,  ul. Klonowa 11,  42-
700,  Lubliniec,  kraj/woj. śląskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1349938.08 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1349938.08 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2202266.01 
Waluta: zł 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
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) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 

 


