
Ogłoszenie nr 510070664-N-2019 z dnia 10-04-2019 r. 
 

Gmina Opatówek: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
dla Gminy Opatówek. 

 
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 
Oś 4. Środowisko. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. Poddziałanie 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów 
gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 514305-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540037634-N-2019 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Opatówek. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp.In.271.7.2019 
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: 
roboty przygotowawcze, konstrukcje placu, roboty ziemne, roboty montażowe, instalacja kanalizacji deszczowej, 
wykonanie ogrodzenia, nasadzenie zieleni, roboty ziemne, roboty montażowe, przesunięcie hydrantu, wykonanie 
oświetlenia terenu, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in., dojścia, dojazdów, zjazdów, instalacja 
kanalizacji deszczowej, instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, oraz dostarczenie nowego blaszanego 
garażu wraz z zamontowanie go do podłoża. Zamówienie pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Opatówku" NIE OBEJMUJE wyposażenia technologicznego PSZOK. Zakres przedmiotu 
zamówienia obejmuje również oznakowanie terenu budowy, wolnostojącą tablicą informacyjną o projekcie, w 
ramach którego przedmiot umowy jest realizowany (tablica informacyjna o wymiarach 80 cm x 120 cm, w ilości 1 
szt. zawierającą informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej "SIWZ"). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty 
te stanowią załączniki do SIWZ. Garaż blaszany z blachy trapezowej ocynkowanej ogniowo obustronnie - grubość 
min. 0,55 mm, wymiary garażu min. szer. 300 cm, dł. 600 cm, wys. 216 cm, drzwi dwuskrzydłowe po środku 
dłuższej ściany (z boku) min 150 cm x 200 cm otwierane na boki, zamek na środku z kluczami, rygle od wewnątrz, 
spad na bok i=2°. Zasadnicza konstrukcja ścian i dachu garażu z kątownika. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7 
 
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: 10/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 387833.56 
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: 2 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
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 495356.61 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 495356.61 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 774830.36 
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. 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


