
Ogłoszenie nr 510061031-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.  

Wójt Gminy Łubniany: Zagospodarowanie centrum wsi Brynica  

 

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 pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Brynica” współfinansowane jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nr umowy o dofinansowanie 00001-65170-UM0820003/18 z dnia 14.11.2018 r.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 512715-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Wójt Gminy Łubniany, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. 

Opolska  104, 46-024  Łubniany, woj. , państwo Polska, tel. 774 270 533, e-mail 

zamowienia@lubniany.pl, faks 774 215 024.  

Adres strony internetowej (url): www.lubniany.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zagospodarowanie centrum wsi Brynica  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.2019  

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:  
Przedmiotem niniejszego zadania jest zagospodarowanie centrum wsi Brynica polegające na 

m.in.: wykonanie rozbiórki istniejących krawężników i nawierzchni parkingu, montaż 

nowych krawężników na ławie betonowej z oporem, ułożenie nowej nawierzchni z kostki 

betonowej. Wykonanie korytowania pod poszerzenie drogi, wywóz ziemi z wykopów 

ułożenie warstw podbudowy, ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem. Zerwanie 

nawierzchni asfaltowej, wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową, montaż rur PP, Pe 

oraz studzienek, montaż rur betonowych i studni betonowej, wykonanie prób szczelności 



kanalizacji. Wykonanie korytowania pod zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Wywóz ziemi 

na wysypisko. Montaż krawężników na ławie betonowej, montaż obrzeży na ławie 

betonowej. Wykonanie warstw podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych. Wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie regulacji pionowej studzienek i krat. 

Wycięcie zbędnych drzew i krzewów, wywóz karpiny, wykonanie wykopów pod nasadzenia 

nowych drzew i krzewów. Sadzenie nowych drzew i krzewów, sadzenie bylin i roślin 

cebulkowych. Wykonanie i nasadzenie trawnika. Pielęgnacja nasadzeń. Wykonanie stóp 

fundamentowych pod konstrukcję pergoli, izolacja stóp fundamentowych. Montaż konstrukcji 

pergoli. Roboty elektryczne.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45112700-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45233251-3, 45232400-6, 45233220-7, 45233300-2, 45233260-9, 

45233253-7, 45112711-2, 45112300-8, 45262300-4, 45231400-9, 45316110-9, 45315700-5, 

45314300-4, 45310000-3  

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: 27/03/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 738609.71  

Waluta Pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

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: Zakład Usługowo-Handlowy BUDMAR  

Email wykonawcy: przemyslaw.bonkowski@interia.pl  

Adres pocztowy: ul. Chabrów 10/28  

Kod pocztowy: 45-221  

Miejscowość: Opole  

Kraj/woj.: opolskie  



 

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 811039.12  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 811039.12  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 970000.00  

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.  
 


