
Ogłoszenie nr 500261376-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Gmina Pysznica: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej

aktywnego wykorzystywania”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 w ramach podziałania19.2

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614750-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr
24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail
zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.
Adres strony internetowej (url): http://www.pysznica.bip.gmina.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.pysznica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Sportowo, rekreacyjnie,
integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego
wykorzystywania”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.I.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa infrastruktury centrum sportowo-
rekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy w zakresie
ciągów komunikacyjnych, deptaków, ścieżki zdrowia –

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod
nazwą „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
rzecz jej aktywnego wykorzystywania” Zadanie 1. Przebudowa infrastruktury centrum sportowo-
rekreacyjnego i kulturalnego w Pysznicy w zakresie ciągów komunikacyjnych, deptaków, ścieżki
zdrowia – zakresie montażu siłowni zewnętrznej, dz. Nr ewid. 3388 -urządzenia siłowni
zewnętrznej: wyciskanie i wyciąg górny, wahadło i twister, biegacz i orbitrek, prasa do nóg
podwójna, jeździec i rower, wioślarz i stepper - ławki parkowe - nawierzchnia z kostki brukowej
Zadanie 2. Budowa siłowni zewnętrznych przy Domu Ludowym w Jastkowicach, dz. ewid. Nr
2048 -urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciskanie i wyciąg górny, wahadło i twister, biegacz i
orbitrek, prasa do nóg podwójna, jeździec i rower, wioślarz i stepper - ławki parkowe - kosz na
śmieci - nawierzchnia z kostki brukowej Zadanie 3. Budowa placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną w Pysznicy-Podborek, dz. ewid. Nr 54/8 -urządzenia siłowni zewnętrznej:
wyciskanie i wyciąg górny, wahadło i twister, biegacz i orbitrek, jeździec i rower, wioślarz i
stepper - ławki parkowe - kosz na śmieci - nawierzchnia z kostki brukowej - plac zabaw: zestaw
zabawowy, huśtawka wahadłowa, zestaw sprawnościowy, huśtawka ważka, bujak sprężynowy
Zakres prac niezbędnych do wykonania Zadania 1,2 i 3 został szczegółowo opisany w
dokumentacji projektowej tj. przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych
stanowiących załącznik do SIWZ. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie
czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac
geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu
budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań
określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w
przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na cenę. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w
przedziale 30 000 do 5 548 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45223821-7

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
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zakresie montażu siłowni zewnętrznej, dz. Nr ewid. 3388

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa siłowni zewnętrznych przy Domu
Ludowym w Jastkowicach, dz. ewid. Nr 2048

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48178.05
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

Nazwa wykonawcy: Apis Polska sp. z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

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 69202.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69202.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69202.26
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:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 46083.34
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

Nazwa wykonawcy: Apis sp. z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: ul.3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

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

Nazwa wykonawcy: Apios sp. z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

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 63164.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63164.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63164.87
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Budowa placu zabaw wraz z siłownią
zewnętrzną w Pysznicy-Podborek, dz. ewid. Nr 54/8

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58147.69
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

Nazwa wykonawcy: Apis sp. z o.o.
Email wykonawcy: apis@apis.eu.pl
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

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 78162.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78162.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78162.26
Waluta: PLN

file://///ugdb/Profile$/jblazejowicz/Pulpit/Agata Mazur/post RI I 271 8...

5 z 6 31.10.2018, 08:36



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.
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