
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul.
Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 836 55 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaglogow.bip.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul.
Amarantowa oraz odcinka drogi Borek – Zabornia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c35cee7-4547-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420812/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03 09:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019220/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul.
Amarantowa oraz odcinka drogi Borek - Zabornia.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380070/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2947046,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1 – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ruszowice: ul. Cytrynowa, ul. Pomarańczowa, ul. Kaszmirowa, ul.
Amarantowa.
Przedmiot zamówienia obejmuje dla CZĘŚCI 1:
1) remont drogi gminnej – ul. Cytrynowa o długości 220 m w Ruszowicach, w granicy działki o numerze ewidencyjnym
gruntu 422, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmował
wykonanie w istniejącym obiekcie liniowym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z
zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym czyli kostki brukowej betonowej zamiast
istniejącego kruszywa łamanego. Remont będzie odbywać się w granicach istniejącego pasa drogowego.
2) remont drogi gminnej – ul. Pomarańczowa o długości 105 m w Ruszowicach w granicy działek o numerze ewidencyjnym
gruntu 308, 307/7 obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów. Remont drogi gminnej będzie
obejmował wykonanie w istniejącym obiekcie liniowym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym czyli kostki brukowej betonowej zamiast
istniejącego kruszywa łamanego. Remont będzie odbywać się w granicach istniejącego pasa drogowego.
3) remont drogi gminnej – ul. Kaszmirowa o długości 230 m w Ruszowicach, w granicy działek o numerze ewidencyjnym
gruntu 135/12, 136/21, 136/22, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów oraz ul. Amarantowej o
długości 50 m w Ruszowicach, w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 135/25 obręb 0011 Ruszowice, jednostka
ewidencyjna 020302_2 Głogów. Remont dróg gminnych będzie obejmował wykonanie w istniejącym obiekcie liniowym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w
stanie pierwotnym czyli kostki brukowej betonowej zamiast istniejącego kruszywa łamanego. Remont będzie odbywać się w
granicach istniejącego pasa drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1263942,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2 – Modernizacja odcina drogi Borek – Zabornia.
1) remont drogi gminnej – Borek–Zabornia w granicy działek 91/5, 265, 324/2, 325/6, obręb 0002 Borek-Zabornia, jednostka
ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów. Remont dróg gminnych będzie obejmował:
a) odcinek 1 o długości 990 m i szerokości 5 m w Zaborni w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 91/5, obręb
0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów. Remont drogi będzie obejmował wymianę
nawierzchni istniejącej asfaltowej na asfalt, 
b) odcinek 2 o długości 220 m i szerokości 5 m w Zaborni w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 265, obręb
0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmował wymianę
nawierzchni istniejącej kruszywo wbudowane na kostkę betonową, brukową, 
c) odcinek 2 o długości 80 m i szerokości 4 m w Zaborni w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 324/2, 325/6
obręb 0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmował
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wymianę nawierzchni istniejącej kruszywo wbudowane na kostkę betonową, brukową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1683103,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie do 21.10.2022 r., do godz. 9:00 w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. Oferty zostały
złożone przez:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Witek” Małgorzata Jurkowska, ul. Oriona 13/19 67-200 Głogów:
– cena ryczałtowa brutto: 1.497.075,08 zł,
2) BRUKOM Sp. z o.o., ul. Głogowska 42, 67-222 Jerzmanowa:
– cena ryczałtowa brutto: 2.397.186,36 zł,
3) Auto-Ekspres Emil Pastuszka, Składowice 18/2, 59-300 Lubin: 
– cena ryczałtowa brutto: 1.472.656,73 zł,
4) X-BRUK Natalia Furman, ul. Daszyńskiego 5/6, 67-200 Głogów:
– cena ryczałtowa brutto: 1.320.988,91 zł,
5) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów:
– cena ryczałtowa brutto: 1.541.272,42 zł,
6) M.A.D.I. - BRUK Ilona Wilimberg, ul. Zielone Wzgórze 26, 67–210 Szczyglice 
– cena ryczałtowa brutto: 1.848.764,75 zł.
Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części 1 wynosi: 590.000,00
zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie do 21.10.2022 r., do godz. 9:00 w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta została
złożona przez:
1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów:
– cena ryczałtowa brutto: 2.257.983,57 zł.
Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części 2 wynosi: 900.000,00
zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Oferta przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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