
Ogłoszenie nr 500182061-N-2018 z dnia 01-08-2018 r.  

Gmina Czernica: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w 

miejscowości Nadolice Małe ul. Wiosenna, Zimowa dz. nr 145/12, 145/31, Gmina Czernica” 

 

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: 575147-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Czernica, Krajowy numer identyfikacyjny 931934986, ul. ul. Kolejowa  3, 55-003   

Czernica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 726 57 00, e-mail czernica@czernica.pl, 

faks 71 726 57 00.  

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice 

Małe ul. Wiosenna, Zimowa dz. nr 145/12, 145/31, Gmina Czernica”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

MTP-OZR.271.2.19.2018.MK  

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:  
Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Małe ul. Wiosenna, Zimowa dz. 

nr 145/12, 145/31, Gmina Czernica - ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV - ok. 911 m, 

- montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem - 17 szt., - montaż słupów 

stalowych o wys. 5 m, wraz z oznakowaniem - 1 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 18 

szt., - roboty pomocnicze 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: - zorganizowanie na 

swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., - 

zapewnienie bieżącej i powykonawczej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby 

geodezyjne, - oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z 

zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów, - 

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w obrębie pasa 



drogowego, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz 

kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, - 

wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

powykonawczą (3 egz.), oraz sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej 

PASZPORTU OGÓLNEGO OBIEKTU OŚWIETLENIOWEGO (wzór wg. zał. nr 2 do 

umowy) - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas 

wykonywania robót, - pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji 

odkrytych w trakcie robót, - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i 

przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 77341000-2, 45233200-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 188609.97  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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 

 

Nazwa wykonawcy: FHU MIKAR Miłosz Ruszel  

Email wykonawcy: mikar@os.pl  

Adres pocztowy: ul. Chopina 5/1  

Kod pocztowy: 56-400  

Miejscowość: Oleśnica  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 



Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

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 117465.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 117465.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149900.00  

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   na podstawie art.  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.  
 


