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Ogłoszenie nr 510189622-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.  

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku: Przebudowa drogi dojazdowej, placu 

manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. 

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: 584509-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Krajowy numer identyfikacyjny 

10590010000000, ul. Kalsk  91, 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 852 091, 

e-mail j.szlek@lubuskiodr.pl, faks 683 852 868.  

Adres strony internetowej (url): www.lodr.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: państwowa jednostka organizaycjna posiadajaca osobowośc prawną.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie 

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 4/2019  

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. Przebudowa drogi dojazdowej, placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy siedzibie 

Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zakres prac szczegółowo określony został w 

przedmiarze robót i projekcie budowlanym. 2. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje 

wykonanie robót budowlanych – prac modernizacyjnych – placu manewrowego, drogi i parkingu 

Centrali LODR w Kalsku – w szczególności: Roboty rozbiórkowe:  Rozebranie chodników z płyt 

betonowych o wymiarach 50x50x7cm - 247,50 m2  Rozebranie krawężników betonowych - 987,30 

m  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - 4,00 m3  Rozbiórka podbudowy 

z betonu o gr. 15cm - 200,00 m2  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm – 

551,15 m2 Roboty nawierzchniowe:  Koryta wykonane mechanicznie gł. 20cm - 228 m2  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 228 m2  Obrzeża betonowe 30x8 cm - 264 m  Chodniki z 

kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 228 m2  Warstwy odsączające wykonane mechanicznie 

751,15m2  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 31,2 m2  Posadzki z płytek lastrykowych – 31,2 

m 2  Cokoliki z płytek lastrykowych 20 x 20 cm – 9,40 m  Zewnętrzne okładziny z masy lastryko – 

75,60 m  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - 855,8 m  Ława pod krawężniki – 34,23 m3 

 Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm - 855,8 m  Koryta wykonane ręcznie gł. 30cm – 

313,25 m2  Koryta wykonane ręcznie gł. 20cm – 225,54 m2  Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej o gr. 8 cm – 3069 m2  Podbudowa betonowa gr. 15 cm – 200m2  Obudowa ścian 

oporowych – 58,5 m2  Wymiana słupów oświetleniowych - 9 szt.  Wymiana opraw 

oświetleniowych - 9 szt.  Umocowanie koszy na śmieci – 6 szt.  Ławki parkowe – 4 szt.  
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7 

Dodatkowe kody CPV: 45233251-3, 45000000-7  

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: 07/09/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 389300.26  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 478839.32  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 478839.32  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 478839.32  

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.  

 


