
Ogłoszenie nr 500037292-N-2018 z dnia 20-02-2018 r. 

Gmina Fałków: Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków

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: 506954-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500021014-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Fałków, Krajowy numer identyfikacyjny 59064806600000, ul. ul. Zamkowa  1 A, 26-260 
  Fałków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447 873 535, e-mail p.pekala@falkow.pl, 
faks 447 873 535. 
Adres strony internetowej (url): www.falkow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa chodników przy drogach publicznych w gminie Fałków 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zp.271.2.2018 
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:

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę chodników przy drodze gminnej Nr 322005T w 
Skórnicach, dł.788mb x 1,5mb b) Budowę chodników przy drodze gminnej Nr 322006T w 
Skórnicach, dł.554mb x 1,5mb c) Budowę chodników przy drodze gminnej Nr 322010T w 
Skórnicach, dł. 76mb x 1,5mb Zakres robót obejmuje usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
wykonanie podbudowy 15 cm (20 cm na zjazdach), ustawienie krawężnika 15x30 na ławie 
fundamentowej z oporem, ustawienie obrzeża 20x6, nawierzchnie chodnikowe z kostki 6 cm 
szarej (na zjazdach gr 8 cm, czerwona), uzupełnienie ubytków masą bitumiczną oraz 
humusowanie skarp za chodnikiem. Przekazanie terenu nastąpi do 14 dni od podpisania umowy i 
roboty Wykonawca zobowiązany będzie wykonać do 31.08.2018r Okres gwarancji: nie mniej 
niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. (uwaga: deklarowany okres 
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gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert) Szczegółowy zakres robót budowlanych do 
wykonania opisano w przedmiarach. Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we 
wzorze umowy. Przygotowany na podstawie przedmiarów kosztorys ofertowy, należy 
dostarczyć do zamawiającego przed podpisaniem umowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i 
nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a projektem 
budowlanym. Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować 
materiały wskazane w projekcie budowlanym, przedmiarach lub równoważne. Wymagania 
Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na 
podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 
P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - bezpośrednie wykonywanie robót 
budowlanych. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1

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: 20/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 372113.04 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  10 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: Karol Sienkiewicz P.H.U. PAVER 
Email wykonawcy: biuro@paver24.pl 
Adres pocztowy: ul.Sienkiewicza 58a 
Kod pocztowy: 29-100 
Miejscowość: Włoszczowa 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
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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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 325237.53 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 325237.53 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 527248.91 
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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