
Ogłoszenie nr 510126977-N-2019 z dnia 25-06-2019 r. 

Gmina Prószków: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w 

Prószkowie  

 

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  

Projekt typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 529120-N-2019 

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Ewelina Pordzik - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Meissner i Wspólnicy Sp. 

p. z/s w Opolu ul. Kośnego 62, 45-372 Opole e.pordzik@meissner.net.pl 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Prószków, Krajowy numer identyfikacyjny 53141324800000, ul. ul. Opolska  17, 46-060  

Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 013 700, e-mail przetargi@proszkow.pl, faks 77 

4648461, 77 4013711.  

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.proszkow.pl http://www.proszkow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RG.271.5.2019 

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 zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie, w oparciu 

o projekt budowlany oświetlenia terenu parku w Prószkowie, projekt zagospodarowania terenu parku 

z elementami małej architektury, projekt parkingu na 10 miejsc postojowych. Podstawowe parametry 

techniczne i materiałowe: * Budowa oświetlenia terenu parku – obwodu wyprowadzonego z szafki 

złączowo-pomiarowej zasilanej z istniejącej sieci energetycznej ze słupa nr 156 przy ul. Korfantego z 

obwodu zasilanego ze stacji transformatorowej S-273 Prószków 1, wykonanego na słupach 

aluminiowych o wysokości 6 m z oprawami LED, łączonych liniami kablowymi nN zlokalizowanymi 



w terenie projektowanego parku. W zakresie kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, osłonięcie 

rurami osłonowymi projektowanej linii oświetlenia na całej długości. * Zagospodarowanie terenu 

parku na działce nr 1099 w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury, nawierzchni i 

parkingu obejmuje wykonanie: - ścieżek szerokości 1,20m o nawierzchni żwirowo – gruntowej 

(mineralnej) w obrzeżach z kostki kamiennej długości całkowitej 184,00m; o powierzchni 254,0m² ; - 

montaż 7 sztuk ławek drewnianych parkowych, 1 sztuki betonowego stołu do gry w szachy (wymiar 

całkowity 2,0x2,0m), 3 koszy na śmieci, - rekultywacji i wykonania nowej nawierzchni trawiastej na 

powierzchni 1815,5 m² - 10 miejsc postojowych i podjazdu do budynku gospodarczego o nawierzchni 

z kostki betonowej pow. 202,7m². Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną przywołane nazwy 

własne produktów lub materiałów, przyjmuje się, że służą one określeniu pożądanego standardu 

wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla danych rozwiązań, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Warunki równoważności zostały opisane na Karcie równoważności produktów, które są elementem 

dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ. Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela 

gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez strony 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Rękojmia za wady udzielona jest na okres 

równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z 

kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów 

kodeksu cywilnego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów 

oceny ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest 

zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) 

podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania 

umowy podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał 

podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 2 do 

SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

wymaga aby: osoby wykonujące następujące czynności: roboty w zakresie kształtowania parków, 

roboty ziemne, roboty brukarskie, roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze, roboty elektryczne, 

których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako 

podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek 

ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o 

pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób 

dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie 



II.5) Główny Kod CPV: 45112711-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45315600-4, 45315700-5, 45316100-

6, 45231400-9, 45232200-4, 77314100-5, 45223300-9 

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: 10/06/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 287310.90  

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak 

 

Nazwa wykonawcy: Antoni Król prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej 

pod nazwą: F.H. EURO-STANDARD S.C. ANTONI I ANDRZEJ KRÓL  

Email wykonawcy: info@euro-standard.com.pl  

Adres pocztowy: ul. Strzelecka 53a  

Kod pocztowy: 45-525  

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 

 

Nazwa wykonawcy: Andrzej Król prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej 

pod nazwą: F.H. EURO-STANDARD S.C. ANTONI I ANDRZEJ KRÓL  

Email wykonawcy: info@euro-standard.com.pl  

Adres pocztowy: ul. Strzelecka 53a  

Kod pocztowy: 45-525  

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 258300.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 199260.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338250.00  

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.  
 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ 

Janusz Staszowski 

Zastępca Burmistrza 

 

  
 


