
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 8777-2012 z dnia 2012-01-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stawiguda
urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad jeziorem
Pluszne w miejscowości Pluski na działce nr 36 obręb Pluski. Roboty budowlane obejmują:
boisko do piłki plażowej wyposażone w dwa słupki z siatką -...
Termin składania ofert: 2012-01-26

Stawiguda: Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad
Jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski..
Numer ogłoszenia: 42943 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 8777 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsca rekreacji gminy
Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez
utworzenie kąpieliska nad jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski na działce nr 36 obręb
Pluski. Roboty budowlane obejmują: boisko do piłki plażowej wyposażone w dwa słupki z siatką
- 1 kpl, altana drewniana - 1 szt., przebieralnia plażowa - 2 szt., ławki parkowe - 6 kpl, kosze na
śmieci o pojemności nie mniejszej niż 35l na słupkach - 4 kpl, zestaw dla dzieci (baszta ze
zjeżdżalnią)-1 kpl, miejsce na ognisko (ławki ustawione w półkole - 6 kpl, palenisko po obrzeżu
wyznaczone kostką - 50 szt.), kabiny sanitarne WC - 2 szt., ogrodzenie i zagospodarowanie ternu
(roboty ziemne, ścieżki, trawniki). Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu
zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych
(wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2011r.), nie regenerowanych materiałów i urządzeń,
odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane). Wykonawca zobowiązany jest
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oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia - obiekt
budowlany (zgodny z definicją art.1 ust.2b Dyrektywy 2004/18/WE), który może samoistnie
spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych
przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt. 2. Zakres,
sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp
stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 2.1.
projekt - stanowiący załącznik Nr 1 do zgłoszenia na roboty budowlane znak:
IB.1.7352/Sta/7/3062/2010 z dnia 02 marca 2010r. wydanego z upoważnienia Starosty
Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa - [załącznik nr 9 do
siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2.2. specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią
siwz, a także 2.3. przedmiar robót, który odczytywany łącznie ze wszystkimi częściami
dokumentacji projektowej może stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji
ceny - [załącznik nr 8 do SIWZ]. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje
przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także
roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji
kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III ust.1 SIWZ. Wobec powyższego
wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować
danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do
kalkulacji ceny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Operacja realizowana w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanej
w ramach Programu osi 4 Leader, działanie 4.1Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Sprtsystem Grzegorz Grygołowicz, ul. Heweliusza 24/3, 10-745 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-
mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75332,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 86470,53

Oferta z najniższą ceną: 86470,53 / Oferta z najwyższą ceną: 194340,00

Waluta: PLN.


