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IZP.341.9.2013                                             Cegłów dnia 2 sierpnia 2013r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  
 

 
1. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: IZP.341.9.2013. 

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w miejscowo ści Cegłów.   
 
Zakres prac do wykonania:  

Opis stanu projektowanego. 
Projektowana droga będzie posiadała następujące parametry techniczne: 
Kategoria drogi: - gminna; 
Kategoria ruchu: - KR1 
Prędkość projektowa: - 30 km/h; 
Szerokość jezdni: - 5,5 m; 
Przekrój normalny: - daszkowy 
Pochylenie poprzeczne jezdni : - 2%; 
Pochylenie poprzeczne poboczy: - 6%; 
Początek modernizowanej drogi km 0+000 skrzyŜowanie ul. Sienkiewicza z ul. Piaskowa 
i ul. Kolejową, a koniec remontowanego odcinka przypada w km 
0+550 tj. koniec działki o nr geod. 693/2 . 
Inwestycja w całości prowadzona będzie w granicach istniejącego pasa drogowego drogi 
gminnej będącego we władaniu gminy Cegłów. 
W celu uzyskania płynnego profilu podłuŜnego i prawidłowego przekroju poprzecznego 
modernizacja drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu frezowania korekcyjnego ist-
niejących warstw bitumicznych na śr. głębokość 2 cm i ułoŜenie nowej warstwy wiąŜąco-
wyrównawczej w ilości śr. 75 kg/m2 . Dodatkowo aby wzmocnić istniejącą konstrukcję 
nawierzchni, przewidziano wykonanie warstwy ścieralnej o grubości warstwy 4 cm po za-
gęszczeniu. Geometria oraz szerokość nawierzchni modernizowanej ulicy nie ulegnie 
zmiany w stosunku do stanu istniejącego. W celu polepszenia spływu wód opadowych i 
roztopowych z ulicy Sienkiewicza, na odcinku od ul. Prusa do końca projektowanego od-
cinka przewiduje się wykonanie betonowego ścieku prefabrykowanego na ławie betono-
wej. Ściek ten zlokalizowany będzie przy krawędzi jezdni po stronie północnej. 
Przewiduje wykonanie ścinki oraz uzupełnienia pobocza znajdującego się po lewej stro-
nie jezdni. Pochylenie poprzeczne poboczy wynosić będzie 6% i wykonane zostaną ze 
Ŝwiru o szerokości 0,5m. 
Przyjęto następującą konstrukcję wzmocnienia nawierzchni: 
warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 - 4 cm; 
warstwa wiąŜąco-wyrównawcza AC 11 W 50/70 - śr 3 cm; 
istniejąca podbudowa. 
Materiał pozyskany z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznych naleŜy przekazać 
Zamawiającemu. 

 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 146923-2013 z dnia 18.07.2013r.  
 



1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najko-
rzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  

 
„FEDRO” Sp. z o.o.   

ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck 
 

za oferowaną cenę ryczałtową  brutto:  222 579,98 zł  (słownie złotych: dwieście dwa-
dzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć 98/100 ).    
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okre-
ślonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa  

wykonawcy 
Adres  

wykonawcy 

Ilość punk-
tów w kryte-
rium cena 

 

1. „FEDRO” Sp. z o.o. 
08-445 Osieck 
ul. Kolejowa 1 

100,00 

2. 
 

Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Spółka  

z o.o. 

05-300 Mińsk Mazo-
wiecki  

ul. Kolejowa 28 
82,69 

3. 
 

F.H.U. „BRUK-BUD”  
Piotr Skoczek 

05-430 Celestynów 
Pogorzel, ul. Świerko-

wa 31 
84,23 

4. 
P.P.H.U. „BUDBET”   Ta-

deusz Bartnicki  
05-319 Cegłów  

Woźbin 41 
70,60 

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w  prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  nastąpi w trybie art. 94 ust. 
2 pkt. 3.  

 
Środki ochrony prawnej  
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p.zm.) - 
dział VI "Środki ochrony prawnej".  
 

 


