
Ogłoszenie nr 500130603-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. 
Gmina Fredropol: Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - 

Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000. 
 

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: 558405-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15, 37734   Fredropol, 
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail gminafredropol@home.pl, faks 
166 719 818.  
Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl; www.bip.fredropol.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R Huwniki - Kalwaria Pacławska w 
miejscowości Huwniki w km 0+000. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
KI.271.6.2018 
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:  
1. Przedmiot zamówienia stanowi Remont brodu na rzece Wiar w ciągu drogi gminnej nr 116133R 
Huwniki - Kalwaria Pacławska w miejscowości Huwniki w km 0+000 polegający na: 1.1. Wykonanie 
oznakowania objazdu tymczasowego i placu budowy oraz zamknięcie brodu rzecznego 1.2. 
Demontaż brodu istniejącego, w tym: a. demontaż nawierzchni z płyt drogowych b. demontaż 
pozostałości po konstrukcji podłoża brodu c. demontaż nawierzchni najazdów do brodu d. demontaż 
podłoża pod najazdy brodu 1.3. Wykonanie szczelnej grodzy ziemnej w obrębie zakresu segmentu 
odtworzenia brodu 1.4. Wykonanie pierwszego segmentu odtworzenia brodu, w tym: a. wykonanie 
robót ziemnych - usunięcie luźnych warstw wietrzeliny skalnej (żwiru) do poziomu zwartego podłoża 
skalnego b. wykonanie kotew stabilizacji kotwiącego wykonywany segment odtworzenia brodu c. 
wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę fundamentową, mocowanego do podłoża kotwami j.w. 
d. wykonanie żelbetowej, monolitycznej płyty dennej, konstrukcji dwudzielnej, zamocowanej kotwami 
j.w. w podłożu skalnym - płyta denna pod cały 2-otworowy segment odtworzenia brodu e. montaż 
prefabrykatów konstrukcji dwudzielnej na płycie dennej, kotwionych kotwami j.w. w podłożu skalnym - 
kotwy osadzone w "gniazdach" prefabrykatów f. wykonanie spięcia ścian prefabrykatów kotwami 
poziomymi g. wykonanie dylatacji segmentów przekładką z papy zgrzewalnej gr. 1 cm 1.5. Demontaż 
grodzy ziemnej pierwszego segmentu, z udrożnieniem rzeki w jego obrębie 1.6. Wykonanie szczelnej 
grodzy ziemnej w obrębie 2-go, pozostałego segmentu odtworzenia brodu 1.7. Wykonanie drugiego 
segmentu odtworzenia brodu w technologii j.w. 1.8. Demontaż grodzy ziemnej brodu 1.9. Wykonanie 
warstwy nadbetonu grubości 20 cm, zespalającej prefabrykaty i wyrównującej nawierzchnię brodu 
1.10. Odtworzenie najazdów do brodu, w tym: a. wykonanie podłoża pod nawierzchnię z tłucznia 
kamiennego b. wykonanie nawierzchni najazdów z płyt drogowych 1.11. Wykonanie remontu 



uszkodzonych umocnień skarp rzeki na długości po 10,0 m w górę i w dół rzeki Wiar 1.12. Wykonanie 
robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu 1.13. Odbiór remontu brodu wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i udostępnienie go użytkownikom 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1 
 
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: 11/06/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 438229.00  
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  
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: Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Krystian Szczepański Spółka 
Komandytowa  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Topolowa 9 37-700 Przemyśl  
Kod pocztowy: 37-700  
Miejscowość: Przemyśl  
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 615130.87  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 615130.87  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 911420.16  
Waluta: PLN Brutto 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
tak 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe: 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy: Witold Weimer 
Usługi Remontowo Budowlane Weimur; Nehrybka 241/1; 37-733 Pikulice. Zakres: Odwodnienie 



korpusu drogowego, Fundamenty. 
 
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.  
  
 


