
Ogłoszenie nr 510105214-N-2019 z dnia 28-05-2019 r. 

Gmina Stawiguda: Budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic Przyrodniczej i 
Jeziornej w Bartągu w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

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: 527306-N-2019 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska  10, 11-

034  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 odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic Przyrodniczej i Jeziornej w 

Bartągu w ramach zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BiZ.271.1.2.2019 

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:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych z ulic Przyrodniczej i Jeziornej w Bartągu, w ramach zadania Poprawa 

ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

kanalizacji deszczowej łączącej nowowybudowaną kanalizację w ul. Jeziornej i ul. Przyrodniczej 

z istniejącym kolektorem deszczowym O600mm z ul. Grabowej i ul. Przyrodniczej w Bartągu, 

przebiegającej przez działki nr 623, 612, 315/1, 316, 329/33, 369 w obrębie Bartąg. Zakres robót 

obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, separatora oraz osadnika piasku, regulatora 

przepływu oraz przebudowę kanału odwadniającego teren po północnej stronie ul. Jeziornej do 

istniejącego rowu. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, 

na którą składa się: 1) Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na 

budowę wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału 

Infrastruktury i Budownictwa - [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]. UWAGA: Wyłoniony w 

niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Wykonawcą 

prowadzącym roboty budowlane związane rozbudową ulicy Przyrodniczej i Jeziornej w Bartągu 

W tym celu Zamawiający może żądać od Wykonawca uczestniczenia w organizowanych 

naradach razem z Wykonawcą wymienionej powyżej inwestycji. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8 

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: 30/04/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 568012.96 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 

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: 

tak

Nazwa wykonawcy: HYDROS Tomasz Piotrowicz 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: Tuławki 51A 

Kod pocztowy: 11-042 

Miejscowość: Dywity 

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 
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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: Roboty Ziemne Mirosław Majka 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3 

Kod pocztowy: 11-042 

Miejscowość: Jonkowo 

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 673223.05 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 673223.05 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 746045.58 

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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