
Ogłoszenie nr 510171856-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Gmina Cedry Wielkie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Długie Pole działka nr 173, gmina Cedry Wielkie

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: 564219-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540143814-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M.
Płażyńskiego  16, 83-020  Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, e-
mail maciej.kossakowski@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166. 
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Długie Pole działka nr 173,
gmina Cedry Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.15.2020

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. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej drogi dojazdowej znajdującej się w
części w miejscowości Długie Pole (dz. nr 173). W ramach zamówienia należy ułożyć nowe
zbrojone płyty drogowe o wymiarach 300cmx150cmx15cm na podsypce piaskowej o grubości
co najmniej 25 cm. Roboty ziemne polegają na wykorzystaniu modernizowanego odcinka drogi i
wywiezienia gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Powierzchnię koryta należy
wyprofilować i zagęścić. Niweletę drogi należy dostosować do terenu zachowując wyniesienie
drogi ponad przylegający teren. Należy nadać drodze spadek poprzeczny umożliwiając sprawne
odprowadzenie wód opadowych. Pobocza należy wyprofilować ze spadkiem dla prawidłowego
odprowadzania wód opadowych. Rozwiązanie geometryczne drogi należy dostosować do



istniejącego jej przebiegu. Jezdnia ma mieć jednostronny spadek poprzeczny 1-2% oraz
szerokość 3,0 m z płyt drogowych zbrojonych. W ramach zamówienia należy również
wyprofilować i zagęścić pobocze o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni. Zamówienie
należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych”, w którym zawarto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto
Wykonawca zobowiązany będzie do: 2. Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej -
po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany
Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyższa niż AutoCad
2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w formacie PDF. 3. Roboty ogólnobudowlane
powinny być prowadzone pod kierownictwem osoby z uprawnieniami w zakresie prac
drogowych. 4. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub
równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu
standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawcy robót
przysługuje prawo do ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych
parametrach technicznym pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych.
Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w
tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Przed wbudowaniem
materiałów Wykonawca zwróci się z wnioskiem materiałowym zawierającym nazwę wyrobu
oraz podstawowe parametry do inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego
do wbudowania. 5. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z
przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu)
wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią
robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej
należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu (58) 692 20
39. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie
skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 6.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez
względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji. 7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z
treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie
warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację
robót. 8. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi
przepisami bhp i ppoż. 9. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania
przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty
wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 10. Wszystkie materiały budowlane muszą
spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 11. Wykonawca zgłosi do organów
administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem
wymaganych dokumentów. 12. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”. 13. Roboty tymczasowe i
towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 14.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy,
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres
gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 15.
Sprzęt budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamówienia powinien
posiadać aktualne przeglądy i badania. 16. Do wykonania niniejszej inwestycji muszą być
używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki
określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 17. Przy realizacji robót objętych



niniejszym zamówieniem Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony
środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, - stosować
technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 20. W
zakresie każdego zadania Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy oraz
prowadzenia prac w sposób nie zagrażający osobom trzecim. 21. Plac budowy będzie przekazany
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 22. Obowiązki Wykonawcy: W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) prawidłowego
wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie
umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem; b)
doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów
zużycia wody i energii w okresie realizacji robót; c) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren
budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; d)
opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z
ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie
wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu; e) sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń
powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i
dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastowej
naprawy; f) powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o
prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed
przystąpieniem do robót; g) udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów
prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego
wg potrzeb; h) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do
uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót; i) posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w
związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami; j) ubezpieczenia budowy,
realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej; k) utrzymywania na własny koszt na bieżąco
czystości na terenie budowy; l) wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których
potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót; m) natychmiastowego usunięcia wszelkich
szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; n) przerwania robót
na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich
zniszczeniem; o) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); p)
koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część
robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w
SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w
sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami; q) protokolarnego przejęcia terenu
budowy w terminie wskazanym w umowie; r) wykonania zamówienia z materiałów
posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione
instytucje; s) uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów
wykorzystanych przy realizacji zamówienia; t) opracowania i przekazania Zamawiającemu
geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru
końcowego; u) wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych
prób z wynikiem pozytywnym; v) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie



elektronicznej na płycie CD/DVD w) uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego,
końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych
wad, przekazanie atestów i zaświadczeń; x) zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru
ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady; y) przestrzegania
przepisów bhp i p.poż.; z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; aa)
umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego. bb)
zorganizowania w przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na terenie
budowy poza terenem budowy we własnym zakresie i na własny koszt. 23. Wymagania, o
których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.
29 ust. 3a ustawy PZP: a) najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze
wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru
etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach
umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane objęte
przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do
Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co
do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie
Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień
umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do
weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na
okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć
będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie
umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na
piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu
zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników
świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono
przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę
zgodnie z wykazem pracowników o którym mowa w pkt III ust 23 ppkt. 1 SIWZ. 3) rodzaje
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne; b) wykonanie podbudowy; c) wykonanie
nawierzchni; d) wykonanie poboczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA



NAZWA: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Długie Pole działka nr 173, gmina
Cedry Wielkie

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: 04/09/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 245579.52 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14 
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: Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Wygoda Sierakowska 210 
Kod pocztowy: 83-340 
Miejscowość: Sierakowice 
Kraj/woj.: pomorskie 

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 255000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425100.30 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 



IV.8) Informacje dodatkowe:

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. 


