
Ogłoszenie nr 550219615-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.

Sobótka: Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie

Sobóckim 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 Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.

Rynek  1, 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa drogi powiatowej nr

2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim

Numer referencyjny  RIiGK.271.3.18.2020.WG

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie

Sobóckim”, realizowany w ramach programu „Bezpieczna Droga” Konstrukcje nawierzchni:

Chodnika: ● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - szara ● Podsypka cementowo-piaskowa

(proporcje 1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego

łamanego 0/31.5mm o gr. 15 cm ● Warstwa mrozoochronna z piasku o śr. gr. 10 cm Zjazdów: ●

Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje

1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego

0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa ulepszonego podłoża piasek stabilizowany cementem Rm=2,5

MPa gr. 10 cm Zjazdów wzmocnionych: ● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa ●

Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa ulepszonego podłoża

piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm Poszerzenie jezdni/odbudowa

nawierzchni przy wpustach: ● Kostka kamienna brukowa 11/9 ● Podsypka cementowo-piaskowa

(proporcje 1:4) gr.5 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego

łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa mrozoochronna piasek stabilizowany cementem

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm Przebrukowania istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach
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zapadniętych: ● Kostka kamienna brukowa 11/9 ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje

1:4) gr.5 cm ● Istniejąca podbudowa Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty

przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest

do:  Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu

zastępczego,  Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz

wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienie nadzoru technicznego

nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

 Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia

budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do

przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz

odpowiedzialności cywilnej. 2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego: 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,  Roboty ziemne,  Odtworzenie nawierzchni

jezdni,  Zjazdy z kostki betonowej,  Krawężniki i obrzeża betonowe,  Chodniki, 

Zjazdy,  Kanalizacja deszczowa,  Roboty wykończeniowe

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233253-7,

34953300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 292642.80

Waluta:

pln

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.
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III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym poprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie

wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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