
Ogłoszenie nr 500183504-N-2018 z dnia 02-08-2018 r. 

Gmina Widuchowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice 

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: 585276-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Widuchowa, Krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka  8, 74-120   

Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, 

faks 914 167 255. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ISR.271.1.2018 



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 zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o długości 1,025 km w miejscowości 

Marwice. Zamówienie obejmuje następujące prace m.in. takie jak: 1) ujednolicenie szerokości drogi 

na całym odcinku do 4,0 m; 2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 3) profilowanie z 

betonu asfaltowego; 4) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m; 5) konstrukcja jezdni 

drogi: warstwa ścieralna 4 cm, warstwa profilująca; 6) w profilu podłużnym pochylenie dostosowano 

do przyległego terenu, jak i istniejącej nawierzchni; 7) projekt nie zakłada zmiany dotychczasowego 

sposób odwodnienia korony drogi; 8) odwodnienie nawierzchni w przyległe pobocza gruntowe - jak 

przed przebudową 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6 

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 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty 

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. 


