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Kłobuck: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I  
 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  

 
 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
 
Informacje dodatkowe:   
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłobuck, Krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6, 42100   Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 
343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661  
Adres strony internetowej (url): www.gminaklobuck.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka 
ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I 
Numer referencyjny  IR.271.046.2017  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 
 
II.2) Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane  



 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych przy 
realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika wzdłuż ulicy Tartakowej w miejsc. Borowianka wraz z budową kanalizacji deszczowej a 
także udrożnieniem istniejących rowów i przepustów. Zakres zamówienia: Ponieważ zakres dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będzie 
niniejsze zamówienie, obejmuje znacznie większy fragment robót niż przewidziany do wykonania niniejszym zamówieniem ETAP I, to Zamawiający zwraca 
Wykonawcy szczególną uwagę na zapoznanie się z opisem planowanych robót, które w szczególności mają być realizowane w podanym  niżej zakresie: 1. dla 
części drogowej: 1) wykonanie chodnika od km 0 + 000,00 do km 0 + 093,00 - o szer. 2,00 m (z krawężnikiem); 2) wykonanie chodnika od km 0 + 093,00 do km 0 + 
300,00 – o szer. 1,50 m (z krawężnikiem); 3) wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji – wykonanych do granicy własności pasa drogowego, o szerokości 5,0 
m plus skosy 1,50m x 1,50m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego 
o frakcji 0/31,5 mm o gr. 20 cm; 4) wykonanie zjazdów indywidualnych do pól – wykonanych na całej szerokości chodnika, o szerokości 5,0 m plus skosy 1,50m x 
1,50m, o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5 mm o 
gr. 20 cm. Pozostałą część zjazdu tj. do granicy własności pasa drogowego należy utwardzić kruszywem kamiennym - wierzch utwardzenia zjazdu zaklinować i 
zamiałować tak, aby materiał nie był w stanie luźnym (dobrze zagęścić); 5) ustawienie krawężników - o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu na 
całej długości chodnika, który ma na celu zatrzymanie spływu wód z nawierzchni jezdni na przyległy teren. Na zjazdach należy zastosować krawężniki najazdowe i 
skosowe. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE 207,0 MB KRAWĘŻNIKA (W TYM SKOŚNE LEWE 9*1,0 M = 9 SZT, SKOŚNE PRAWE 9*1,0 M = 9 SZT) TO MATERIAŁ, 
KTÓRY PRZEKAZANY BĘDZIE PRZEZ ZARZĄDCĘ DROGI – PZD w KŁOBUCKU 2. 2. dla części odwodnieniowej: 1) wykonać ściek przykrawężnikowy – z dwóch 
rzędów kostki brukowej gr. 8 cm na szer. 20 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 na głębokość 25 cm między nowo 
ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni - do spodu istniejącej podbudowy stosując przerwy dylatacyjne co 50 mb (dylatacja ławy o szer. 12 mm z 
wypełnieniem plastyczną masą zalewową mrozoodporną i wodoodporną); 2) wykonać przebudowę odwodnienia - poprzez wykonanie kanału o średnicy fi 315/9,2 
mm z rur PVC typu S SN 8 na długości L = 246,00 mb oraz wymianę przepustów doprowadzających wody opadowe do rowu; 3) montaż studni rewizyjnych - 6 szt. o 
średnicy fi 1000 mm oraz 1 szt. fi 1200 mm dla odprowadzenia wód opadowych oraz połączenie wpustów ulicznych z odprowadzeniem  wód do istniejących rowów; 
4) montaż wpustów ulicznych – służących do odprowadzenia wód opadowych z jezdni w ilości 5 kpl. o śr. 400 mm z kratką jezdniowo – krawężnikową; 5) 
odtworzenie rowu jednostronnego przydrożnego wraz z wyprofilowaniem dna i skarp na długości projektowanej przebudowy z zachowaniem ostrożności na 
istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne. 3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy; 2) 
zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót zgodnie z projektem organizacji ruchu i przepisami BHP; 3) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację 
na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy; 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji przez cały czas trwania robót budowlanych a 
po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (dokumentację geodezyjną 
powykonawczą); 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 6) wykonanie wszystkie prace, usługi, dostawy towarzyszące robotom głównym.  
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1  
Dodatkowe kody CPV:  
45000000-7,  
45232452-5  
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
SEKCJA III: PROCEDURA  



III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.  
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  
Zamówienie prowadzone jest w niniejszym trybie ze względu na fakt, iż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie została 
złożona żadna oferta a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "WILK" Ryszard Wilk,   
ul. Wojska Polskiego 4,   
42-100,  Kłobuck,   
kraj/woj. śląskie  
 


