
Ogłoszenie nr 500215926-N-2018 z dnia 07-09-2018 r. 

Gmina Stawiguda: Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie 
Stawiguda

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 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 6 

Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3. Efektywne 

wykorzystanie zasobów 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 580974-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska  10, 11034   Stawiguda, 

woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910. 

Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiZ.271.1.14.2018 

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu w Zielonowie w ramach zadania: Budowa 

pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda Budowa pomostu jest 

zlokalizowana na działkach o nr. ewid. 881 w obrębie Pluski i 830/2 w obrębie Gryźliny Pomost 

rekreacyjny pływający w kształcie litery "L" z platformą wypoczynkową w miejscu połączenia 

ramion litery "L" oraz z pomostem cumowniczym, Część prostopadła do brzegu ma długość 26 

m a szerokość 3,1 m. Część równoległa do brzegu ma długość15,90 m a szerokość 2,5 m. 
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Platforma rekreacyjna posiada wymiary 6,15x7,20 m. Pomost cumowniczy o szrokości B=2,05 

m i długości L= 11,70 m z ośmioma miejscami cumowniczymi. Pomost został zaprojektowany 

na pływakach siatkobetonowych wypełnionych styropianem. Pływaki 2400x2000x700mmszt. 7 

oraz 3000x2400x700mm szt. 10. Okucia pływaków ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej 

ogniowo. Podłużnice łączące pływaki wykonać z tarcicy sosnowej, struganej 34x120 mm 

impregnowanej ciśnieniowo środkami impregnacyjnymi. Podkład pomostów wykonać z drewna 

egzotycznego. Pomosty wyposażyć w jednostronną balustradę wysokości 110 cm wykonaną z 

tarcicy sosnowej, struganej, słupki 80x80 mm, pochwyt 100x80 mm, przeciągi 40x40 mm, 

impregnowanej ciśnieniowo środkami impregnacyjnymi. Wejście na pomost z brzegu , trapem 

długości 4,00 m i szerokości 1,20 m. Kotwienie pomostów systemowe za pomocą 5 kotwic 

betonowych o wadze 1200 kg. Pomost będzie wyposażony w cztery drabinki bezpieczeństwa i 

trzy słupki na koła ratunkowe. Pomost dostosowany być musi do specyficznych potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zaplanowano następujące usprawnienia: 1. Spadki poprzeczne 

nieprzekraczające norm z wytycznych dla projektowania bez barier 2. Oznaczenie ostrzegawcze 

na końcu pomostu 3. Odstępy między elementami – przerwa pomiędzy deskami tarasowymi z 

których wykonany zostanie pomost nie będzie przekraczać 20 mm 4. brzeg pomostu z jednej 

strony ograniczony zostanie barierką a z 2 strony zostanie zmieniona faktura oznaczającą koniec 

pomostu. 5. Obrzeże pomostu oznaczone zostanie w sposób kontrastowy 6. Początek i koniec 

pomostu oznaczony zostanie przy pomocy reliefowych płyt ostrzegających 7. Balustrady nie 

będą mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie 

sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń 

technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewni 

skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. 8. Wysokość balustrady 1,1 m, Maksymalny 

prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,2m 9. Tablice informacyjne będą 

usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla 

użytkowników. Dodatkowo na pomoście należy zamontować oświetlenie solarne LED zgodnie z 

wytycznymi do sporządzenia wyceny (załącznik nr 13 do SIWZ) Zakres, sposób wykonania i 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja 

projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa 

– [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ oraz 2) specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest 

integralną częścią siwz, a także 3) przedmiary robót – element pomocniczy do sporządzenia 

wyceny – załącznik nr 12 do SIWZ. 4) wytyczne do sporządzenia wyceny – załącznik nr 13 do 

SIWZ. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45242000-5 

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: 10/08/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
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Wartość bez VAT 248044.06 

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: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KAROS" H. Olchowski, A. 

Olchowska Spółka Jawna 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: Sędławki 9 

Kod pocztowy: 11-200 

Miejscowość: Bartoszyce 

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 295200.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 295200.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295200.00 

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. 
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