
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 149152-2013 z dnia 2013-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat 

przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice. Zadanie wspólfinansowane z Programu Operacyjnego 

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i... 

Termin składania ofert: 2013-05-06  

Zebrzydowice: Modernizacja infrastruktury komunalne j polegaj ąca na 

remoncie zatok autobusowych wraz z wymian ą wiat przystankowych 

na terenie Gminy Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 78741 - 2013; data zamieszczenia:  16.05.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 149152 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 

032 4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja infrastruktury komunalnej 

polegająca na remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy 

Zebrzydowice.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Modernizacja infrastruktury komunalnej polegająca na 

remoncie zatok autobusowych wraz z wymianą wiat przystankowych na terenie Gminy Zebrzydowice. 

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ 

oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie remontu zatok autobusowych wraz z chodnikami zlokalizowanymi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
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937 w rejonie: - w Kończycach Małych na osiedlu Karolika - w Kończycach Małych w sąsiedztwie 

skrzyżowania z ul. Zieloną - w Zebrzydowicach w sąsiedztwie Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego. Na 

pozostałych przystankach projektuje się remont istniejących utwardzeń. Na całym odcinku DW 937 na 

terenie Gminy Zebrzydowice projektuje się wymianę wiat przystankowych na nowe o wymiarach ok. 2,70 x 

1,40 m oraz 4,0 x 1,40 m w ilości łącznej 20 sztuk. Planowany zakres prac remontowych pozwoli na 

uzyskanie szerokości zatok autobusowych o szerokości 3,0 m, zaś ich długość dostosowana zostanie do 

istniejących warunków terenowych. Przy zatokach wykonywane zostaną chodniki dla pieszych o szerokości 

1,50 m. Przy drogach powiatowych i gminnych w ramach inwestycji przewiduje sie wymianę 4 wiat 

przystankowych: - w Zebrzydowicach na ul. ks.A.Janusza w sąsiedztwie pawilonu handlowego Świstak - w 

Kaczycach na ul. Konopnickiej w rejonie skrzyżowania z ul . Ludową - w Kaczycach na ul. G Morcinka w 

rejonie bloków Spółdzielni Nowa - w Kaczycach na ul. Otrębowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 

Sobieskiego. Przedmiotowe wiaty winne być wyposażone w podświetlane gabloty posiadające świadectwo 

bezpieczenstwa CE, wystawione przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności 

instalowanych gablot z wymogami norm PN-EN 60598-1:2007 IDT EN 60598-1:2004. Pozostałe parametry 

wg specyfikacji technicznej wiat. W ramach omawianego przedsięwzięcia planuje sie równiez w rejonie w/w 

przystanków realizację części zakresu drogowego. Dodatkowym zakresem robót jest wyposażenie 

montowanych wiat przystankowych w oświetleniowy system solarny w postaci ogniw fotowoltaicznych 

sprzężonych z oświetleniem LED. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania uzgodnień z 

poszczególnymi zarządcami dróg zajęcia pasa drogowego, opracowania zmiany organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót wraz z wprowadzeniem tymczasowego oznakowania i jego utrzymania w okresie 

realizacji przedsięwzięcia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-1, 45.23.32.53-7, 45.21.33.11-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polagających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej /LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  16.05.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawska 2a, 44-145 Pilchowice, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 587015,09 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  546538,84 

Oferta z najni ższą ceną: 546538,84 / Oferta z najwy ższą ceną: 637621,90 

Waluta:  PLN. 
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