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Ogłoszenie nr 510263989-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.
Gmina Pieniężno: „Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie”
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: 550229756-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pieniężno, Krajowy numer identyfikacyjny 53081500000000, ul. ul. Generalska 8, 14520 Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 055 237 46 00, e-mail
urzad@pieniezno.pl, faks 055 237 46 01.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN. 271.1.5.2019
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 inwestycji jest wykonanie: Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości
Żugienie 1) Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji: ZADANIE : REMONT DROGI
GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI ŻUGIENIE ( km 0 + 000 do km 2 + 380 ) 1.
Charakterystyka terenu ( stan istniejący ) Droga na odcinku przewidzianym do remontu posiada
jednorodną nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie . Zasadniczo
dobry stan nawierzchni odcinka drogi z kruszywa wynika z dobrego odwodnienia i obustronnych
rowów przydrożnych . Jednak występujące zaniżenia , rozmycia ,a nawet ubytki powodują ,że
jazda drogą jest miejscami bardzo uciążliwa , a w okresie opadów prawie niemożliwa ,
zwłaszcza dla samochodów osobowych . Rowy te jednak wymagają pilnego odkrzaczenia i
odmulenia . Droga przebiega w terenie falistym, o różnicy wzniesień w granicach 16,0 m.
Otoczenie stanowi zabudowa wiejska – zagrodowa oraz pola uprawne i łąki. Szerokość
istniejącej nawierzchni z kruszywa wynosi od 5,0m do 6,5m . Pas drogowy jest tylko częściowo
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zakrzaczony, a rosnące drzewa nie stanowią bezpośredniego zagrożenia ruchu. W ciągu drogi
znajdują się 4 przepusty . Dwa z nich wymagają remontu . Szerokość pasa drogowego zmienna
od 11,0 m do 16,0 m . Droga na odcinku przeznaczonym do remontu stanowi główny dojazd
mieszkańców miejscowości Żugienie do drogi powiatowej prowadzącej do Pieniężna i Braniewa.
oraz stanowi drogę dojazdową do licznych pól W ramach remontu na omawianym odcinku
przewiduje się: - ułożenie nawierzchni bitumicznej - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego
- ścięcie zawyżonych poboczy i wykonanie ich utwardzenia kruszywem łamanym - poprawa
odwodnienia 3. Stan projektowany ( przebieg trasy ) A. Parametry techniczne - Klasa techniczna
drogi L - Prędkość projektowa Vp = 30 km/h - Przekrój poprzeczny - Szerokość jezdni – 3,5m Szerokość korony – 5,5 m - Kategoria ruchu - ruch KR1 - Obciążenie 80 kN/oś B. Zakres prac
Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych ułożeniem podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie , a na niej warstw bitumicznych .Bezpośrednio przy jezdni
zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego . Istniejące pobocza gruntowe zostaną ścięte
do poziomu umożliwiającego odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni. Istniejące rowy
przydrożne zostaną odkrzaczone i odmulone. Również niedrożne przepusty zostaną oczyszczone
i ewentualnie wyremontowane jak zajdzie potrzeba . C. Niweleta Niweleta drogi na całym
odcinku zostanie wyniesiona o grubość położonej warstwy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie i warstw bitumicznych. D. Przekrój poprzeczny Droga w
przekroju poprzecznym na całym odcinku będzie posiadała jezdnię o szerokości 3,5 m .
Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i łukach o promieniu min 150 m dwustronne (
daszkowe ) 2%. Na pozostałych łukach jednostronne : dla R=120m i 130m pochylenie 2% , dla
R=100m i 90m pochylenie 3% , dla R=80 m pochylenie 3,5% , dla R=70m i 60m pochylenie 4%
, dla R=50 m pochylenie 5% , dla R=40 m pochylenie 6% Obustronne pobocze szerokości 1,0m
z pochyleniem dostosowanym do odcinka drogi: - 6% na odcinku prostym i na łukach o
przekroju poprzecznym daszkowym - pobocze po wewnętrznej stronie łuku o 2% więcej niż
pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym - pobocze po zewnętrznej stronie łuku tyle co
pochylenie jezdni na łuku o spadku jednostronnym 4. Projektowana konstrukcja nawierzchni Dla
drogi o ruchu kategorii KR1 przyjęto następującą konstrukcję : Na całym odcinku o istniejącej.
nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa ścieralna gr.8 cm z SMA 16 - warstwa
wyrównawcza śr. gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W -warstwa gr. 10 cm z kruszywa
łamanego 0/31,5 ze skały litej stabilizowanego mechanicznie na całej szerokości drogi istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego Pobocza. gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31,5
ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 5.Zakres ilościowy robót -warstwa podbudowy śr.gr
10 cm z kruszywa łamanego ze skały litej 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 13.328,0 m 2 ułożenie warstwy wyrównawczej śr gr. 4cm z betonu asfaltowego AC16W - 890,12 Mg ułożenie warstwy ścieralnej gr. 8 cm z SMA 16 - 8.520,4 m 2 - pobocza śr. gr 10 cm z kruszywa
łamanego ze skały litej 0,31,5 stabilizowanego mechanicznie - 4.950,4 m 2 -wykopy - 1.022,0 m
3 Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej- Programie funkcjonalno
użytkowym na „ Remontu drogi gminnej 113008N w miejscowości Żugienie oraz przedmiarze
robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1752000.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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 2154960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2154960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2154960.00
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 z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
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.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie udzielane
jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną
kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje
inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90%
działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten
zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej
nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W zaistniałym stanie faktycznym
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wszystkie powyższe warunki zostały spełnione ponieważ: Zamawiający zamierza udzielić
zamówienia na „REMONT DROGI GMINNEJ NR 113008N W MIEJSCOWOŚCI
ŻUGIENIE” Spółdzielni Socjalnej „SĄSIEDZI", ul. Braniewska 12F, 14-520 Pieniężno
Spółdzielnia Socjalna „SĄSIEDZI" jest osobą prawną, nad którą Gmina Pieniężno sprawuje
kontrolę i posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami spółdzielni. Kierownik Zamawiającego pełni funkcję
przewodniczącego zgromadzenia członków założycieli spółdzielni. Zgodnie z przyjętym
planem poprzedzonym przeprowadzoną analizą, spółdzielnia socjalna „SĄSIEDZI”
wykonywać będzie ponad 90 % zadań powierzonych przez gminę Pieniężno, na dzień
dzisiejszy jest to 100 % wykonywanych zadań. W związku z powyższym Zamawiający jest
uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie z
wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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