
Ogłoszenie nr 510122523-N-2019 z dnia 18-06-2019 r. 
 

Gmina i Miasto Stawiszyn: Budowa Przedszkola Samorządowego 
w Stawiszynie  

 
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: 523785-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 523785-N-2019 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820  Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, 
tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.  
Adres strony internetowej (url): http://stawiszyn.pl/bip/  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
http://stawiszyn.pl/bip/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
PFiZP 271.4.2019 
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:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku przedszkola o sześciu oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na dz. nr 
93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 94/1, 95/1 w obrębie Stawiszyn. 3.1. Zakres zamówienia obejmuje roboty: 1) branży budowlanej, 
w tym: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - roboty murowe i betonowe - roboty żelbetowe konstrukcyjne - wykonanie ścianek działowych - wykonanie 
konstrukcji i pokrycia dachu - wykonanie posadzek i podłóg - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie sufitów podwieszanych - roboty 
tynkarskie i malarskie - wykonanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych - wykonanie elewacji - wykonanie ogrodzenia 2) branży sanitarnej, w tym: - 
wykonanie przyłącza wodociągowego - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej - 
wykonanie instalacji wod-kan - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej - wykonanie kotłowni - 
wykonanie instalacji wentylacji 3) branży elektrycznej, w tym: - wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej - wykonanie rozdzielnic - wykonanie wewnętrznych 
instalacji elektrycznych - montaż opraw i osprzętu - wykonanie instalacji odgromowej i wyrównawczej - wykonanie pomiarów i badań 4) branży drogowej, w 
tym: – roboty przygotowawcze – roboty ziemne zasadnicze i wykończeniowe – wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy – wykonanie nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej – wykonanie elementów ulic – wykonanie zieleńców – wykonanie placu zabaw Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w 
dokumentacji projektowej z 05.2018 r. oraz specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót . (Proponowane terminy zakończenia etapów- odbiorów 
częściowych: 30 wrzesień 2019 31 marzec 2020 31 sierpień 2020) Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych i 
przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45112000-5, 45200000-9, 45223500-1, 45214100-1, 45261100-5, 45261210-9, 45432100-5, 45421132-8, 45421131-
1, 45410000-4, 45223500-1, 45330000-9, 45331100-7, 45331210-1, 45333000-0, 45321000-3, 45311000-0, 45314310-7, 45312310-3, 45317300-5, 
45232000-2 

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: 12/06/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 4932403.75  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 



Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

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: 2 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Ogólnobudowlanych " ZROBUD" Marek Kędzia  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Zachodnia 8  

Kod pocztowy: 63-322  

Miejscowość: Gołuchów  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

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 6066856.61  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5738000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6273000.00  

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.  

 

 

 

 

Z upoważnienia: 
Zastępca Burmistrza  
/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


