
Ogłoszenie nr 510191043-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.  

Gmina Roźwienica: Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych 

na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej  

 

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: 550182450-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Roźwienica, Krajowy numer identyfikacyjny 54937000000000, ul. Roźwienica  1, 37-

565  Roźwienica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 622-58-87, e-mail 

gdula@op.pl, faks 166 225 822.  

Adres strony internetowej (url): www.rozwienica.itl.pl/bip  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w 

Woli Roźwienickiej  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RG.271.4.2019  

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:  
Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) Profilowanie i 

zagęszczeniu podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie 

szer.3,0 m Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość po 

zagęszczeniu 10 cm szer.3,0 m Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-

31,5mm w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm szer.3,0 m Wykonanie nawierzchni z 

tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 43253000-9 



 

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:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 35568.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

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: USŁUGOWIEC Krzysztan Marcin  

Email wykonawcy: marcin5148@op.pl  

Adres pocztowy: Wola Węgierska 1  

Kod pocztowy: 37-560  

Miejscowość: Pruchnik  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 43748.64  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 43748.64  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43748.64  

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  zamóweinia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt. 6  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.  

W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na zadanie podstawowe Zamawiający przewidział i 

zawarł informację, iż w przypadku powstania oszczędności z postępowania podstawowego 

udzieli zamówienia uzupełniającego do kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia. Zamówienie na część uzupełniająca zostało udzielone Wykonawcy który został 

wybrany w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego oraz w wysokości określonej 

na podstawie stawek jednostkowych zaoferowanych przez tego Wykonawcę w postępowaniu 

podstawowym.  

  

 


