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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (EFRROW) 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Ogłoszenie nr 500080764-N-2018 z dnia 13-04-2018 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku: Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-

komercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów 
małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko.  

 
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 współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 517706-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku, Krajowy numer identyfikacyjny 49078189700000, ul. ul. Rysułówka  2, 34511   Kościelisko, woj. mało-
polskie, państwo Polska, tel. 18 20 70 998, e-mail adas2007@onet.eu; ospkoscielisko@interia.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.osp-koscielisko.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Stowarzyszenie- Ochotnicza Straż Pożarna 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-komercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez bu-
dowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kościelisku, Gmina Kościelisko. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
1 
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 wyma-
gań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu pod tzw. „park and ride” oraz wyko-
nanie 1 szt. wiaty przystankowej tzw. „bike-stopu” wraz z wykonaniem remontu i modernizacji odwodnienia i wykonanie umoc-nienia skarpy 
dla zabezpieczenia powstałej infrastruktury. Miejsce realizacji inwe-stycji – 34-511 Kościelisko, ul. Rysulówka 2- plac przy remizie OSP Koscieli-
sko- działki o nr ewid. 1675/1, 1675/3. 3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1.1 umocnienie skarp terenu 3.1.1.2 korytowanie i zagęszczenie 
podłoża 3.1.1.3 podbudowy nawierzchni z kruszywa naturalnego 3.1.1.4 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 3.1.1.5 wykonanie ścieku 
powierzchniowego z kostki brukowej 3.1.1.6 wykonanie studni kanalizacji deszczowej 3.1.1.7 ułoże-nie rur kanalizacyjnych 3.1.1.8 wykonanie 
altany-wiaty bike-stopu konstrukcji drewnianej Do wymienionego zakresu robót w dokumen-tacji technicznej należy także wykonanie pełnej 
obsługi geode-zyjnej, wykonanie wymaganych prób technologicznych. Szczegółowy za-kres i sposób wykonania robót ujęty został w załączni-
ku nr 8 do SIWZ – przedmiar robót; dokumentacja techniczna Wszystkie roboty należy wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu 
zamierzonemu przez Zamawiającego oraz w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych. 3.1.2. Niedoszacowanie, pominię-
cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być pod-stawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia. 3.1.3. Warunki szcze-
gółowe realizacji zamówienia: 3.1.3.1. Wszystkie roboty należy wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu zamierzonemu przez Zama-
wiającego oraz w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych. 3.1.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszyst-
kich prac zgodnie z: – obowiązującymi normami – sztuką budowlaną – poleceniami nadzoru inwestorskiego – kosztorysem ofertowym 3.1.3.3. 
Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksowym wykonaniem robót. 3.1.3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych w zakresie zapropono-wanych materiałów i urządzeń przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w 
załącznikach do specyfikacji (opi-sanych przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia) pod warunkiem, że będą posiadały 
parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na 
Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń, aby Za-
ma-wiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 3.1.3.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwią-
zania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy (np. materiały, urządzenia) tzn. takie, których parametry techniczne są 
równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ. 3.1.3.6. Wszystkie materiały użyte do wyko-nania robót muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsłu-gi, kart gwarancyjnych, rysun-
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ków montażowych itp. 3.1.3.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 3.1.3.8. Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu wszystkich robót budowla-
nych. 3.1.3.9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien dokonać wizji w terenie, w celu potwierdzenia gotowości obiektu do wykonania 
robót budowlanych. 3.1.3.10. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kon-
traktową. 3.1.3.11. Wykonawca na własny koszt doprowadza potrzebne do realiza-cji media w tym energię elektryczną i wodę. 3.1.3.12. Przed 
rozpoczęciem Wykonawca powinien ubezpieczyć realizację zamówienia od ryzyk związanych z wykonywanymi pracami. 3.1.3.13. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 3.1.3.14. 
Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i 
zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 
Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3.1.3.15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamó-
wienia konieczności wykonania robót zamiennych, czyli robot które zastępują roboty przewidziane w umowie robotami powstałymi w efekcie 
zmian w dokumentacji, skutku-jące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy, w sytuacji gdy wyko-
nanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Roboty 
zamienne, mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. 3.1.3.16. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, czyli 
robót nie ujętych w dokumentacji i nieobjętych zamówieniem podstawowym, które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy i będą konieczne do jej wykonania. Roboty dodatkowe, mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w 
oparciu o protokół konieczności. 3.2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV). 45112720-8 - Roboty w za-kresie 
kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 45111291-4 - Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu 45000000-7 - Roboty budowlane 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45233250-6, 45111291-4, 45000000-7, 45111240-2 
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: 11/04/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 243850.15  
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: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: TRANSKOP Stanisław Waliczek  
Email wykonawcy: transkop192b@onet.pl  
Adres pocztowy: Nowe Bystre 192B  
Kod pocztowy: 34-521  
Miejscowość: Ząb  
Kraj/woj.: małopolskie  
 
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 NAJ-
WYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224990.46  
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 224990.46  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 277807.76  
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.  

 


