
Ogłoszenie nr 500188834-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.  

Gmina Grodziec: Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu 

 

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  

Zamówienie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020” operacje typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 

cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 

tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 568998-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-

580   Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail 

edyta.terebinska@grodziec.pl, faks 63 2485500 wew. 22.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.grodziec.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IP.271.1.7.2018  

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 zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: 

„Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu”. Przedmiotem zamówienia jest 

zaprojektowanie, a następnie wybudowanie przedsięwzięcia pn. „Mój Rynek- przebudowa 

placu targowego w Grodźcu”, przy ulicy Targowej w Grodźcu, obejmującego przebudowę 

targowiska wraz z infrastrukturą, budowę wiaty handlowej ze stanowiskami handlowymi, 

małą architekturą związaną z funkcjonowaniem terenu. Zakres robót obejmuje opracowanie 



pełnej dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami 

(energetycznymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi) oraz wykonanie robót budowlano - 

montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

(uprawnienia budowlane). Teren planowanej inwestycji to ok. 0,5000 ha. Powierzchnia 

handlowa targowiska- 0,2000 ha, wiata handlowa- 1000 m² konstrukcja i zadaszenie, 

powierzchnia parkingu i przejście na całej szerokości od parkingu do części handlowej- 

0,3000 ha. Podane wartości powierzchni są powierzchniami przybliżonymi ich wielkość może 

ulec modyfikacji w przedziale 10%. Utwardzenie terenu o powierzchni 0,5000 ha. 

Oświetlenie- lampy uliczne 5 sztuk. We wskazanej lokalizacji należy zaprojektować i 

wybudować zadaszone targowisko w południowej części działki oraz parking w części 

północnej. Targowisko powinno zakładać dwa rzędy powierzchni sprzedaży oraz ciąg pieszy 

pomiędzy nimi. Zadaszenie- wiata o konstrukcji stalowej, wysokość zadaszenia w najniższym 

miejscu 3 m, a w najwyższym ok. 5 m. Cała powierzchnia targowiska (części handlowa, część 

parkingowa i przejście) jest gładka- wolna od krawężników. Inwestycja zakłada 

wybudowanie sanitariatów ogólnodostępnych (w tym dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych). Śmietnik należy wykonać z w konstrukcji stalowej wiaty z osłoniętymi 

ścianami. Na terenie nieutwardzonym zakłada się założenie trawnika uzupełnionego o krzewy 

i drzewa. Odwodnienie terenu targowiska należy zaprojektować z uwzględnieniem przepisów 

prawnych. Oświetlenie targowiska należy wykonać w technologii LED z podziemną linią 

kablową. Napowietrzna linia energetyczna znajduje się wzdłuż ulicy Targowej. Inwestycja 

musi uwzględnić wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, które będą 

zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Szacunkowe miesięczne zużycie energii elektrycznej to około 700 kWh. W ramach realizacji 

inwestycji zakłada się budowę instalacji fotowoltaicznej minimum 5 kW. Instalacja 

fotowoltaiczna 5kW zakłada pokrycie około 50 % zapotrzebowania na energię elektryczną. W 

sytuacji, gdzie Gmina Grodziec będzie mogła otrzymać dofinansowanie na budowę instalacji 

fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej należy wziąć pod uwagę budowę 

instalacji o mocy 10 kW. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, wraz z 

wytycznymi oraz z opisem stanu istniejącego zawarte są w Programie funkcjonalno-

użytkowym – załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Rozwiązania projektowe muszą być ściśle 

związane z rozwiązaniami założonymi i opisanymi w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Zakres zamówienia obejmuje: - sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych 

obejmującej swym zakresem obszar planowanego przedsięwzięcia, - wykonanie projektu 

wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego, - wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wielobranżowej (architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, 

sanitarnej, deszczowej i innej jeżeli będzie konieczna) i uzyskanie wynikających z przepisów: 

opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, - wykonanie 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz STWiOR, - wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót 

budowlanych, - pełną obsługę geodezyjną na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, - opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji. 

Realizacja zadania jakim jest „Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu” winna 

być wykonana z należytą starannością i zgodna z obowiązującymi w danym czasie przepisami 

prawa. Dokumentacja musi być kompletna, musi posiadać niezbędne opracowania, operaty 

oraz decyzje wynikające z przepisów prawa obowiązujących na dzień realizacji zadania.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  



II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71221000-3, 71300000-1, 45100000-8, 45200000-9, 

45213112-1, 45213141-3  

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: 17/07/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 1221154.00  

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: Firma Budowlana CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny  

Email wykonawcy: cegbudsk1@wp.pl  

Adres pocztowy: Chlebów 48  

Kod pocztowy: 62-700  

Miejscowość: Turek  

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 1533810.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1533810.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1533810.00  

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.  
 

 

Wójt Gminy Grodziec  

/-/ Anna Andrzejewska 

     _________________________ 

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego 

 

 

Do wiadomości: 

1. Strona internetowa –www.bip.grodziec.pl 

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec 

 
 


