
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 64976-2015 z dnia 2015-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawady 

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w 

Rębielicach królewskich. Zakres opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 

:1759/2 Teren objęty obszarem opracowania posiada pow. 2101,26 m kw. Teren... 

Termin składania ofert: 2015-04-10  

 

Zawady: Urząd Gminy Popów Zawady , ul. Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. 

śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067 

Numer ogłoszenia: 86494 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 64976 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 

Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urząd Gminy Popów Zawady , ul. 

Częstochowska 6, 42-110 Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach królewskich. Zakres 

opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych :1759/2 Teren objęty obszarem 

opracowania posiada pow. 2101,26 m kw. Teren opada w kierunku północno- zachodnim. Na 

obszarze występują różnice terenu które należy zniwelować. Na tyłach budynku znajdują się 

drzwi wejściowe do kotłowni i półpiwnic oraz zewnętrzne schody metalowe służące jako 

dodatkowe wyjście z garażu i sali bankietowej. Przy budynku znajduje się dobudówka służąca 

obecnie jako skład drewna, przeznaczona do rozbiórki. Na opracowywanym terenie znajdują 

się : nieczynny słup oświetleniowy, nieczynne szamba, nieczynne szalety, działające nowe 

szambo. Rosną tu trzy drzewa, oraz dwie grupy młodych drzew i krzewów. Teren w całości 

porośnięty jest trawą. Na terenie nie znajduje się infrastruktura podziemna. Teren inwestycji 

zostanie przystosowany do wypoczynku oraz rekreacji. Podczas imprez organizowanych w 

świetlicy wiejskiej teren ma pełnić funkcję reprezentacyjnego ogrodu. Opracowywany obszar 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64976&rok=2015-03-24


można podzielić na dwie strefy funkcjonalne tj. na strefa rekreacyjną i strefę wypoczynkową. 

Pierwsza strefa rekreacyjna znajduje się tuż przy budynku świetlicy wiejskiej. Ma się tu 

znaleźć duży plac utwardzony naktórym staną stojaki rowerowe oraz ławki parkowe, z placu 

można przejść bindażem (pergolą) na teren siłowni zewnętrznej oraz plac ze stołem do ping 

ponga i piłkarzykami. Na tym obszarze ma zostać również ustawiona przenośna kabina 

toaletowa. Dalej ścieżka piesza pod bindażem prowadzi przez trawnik do altany ustawianej w 

centralnej części strefy wypoczynkowej. Altana ma pełnić funkcję zadaszonego przejścia na 

plac utwardzony połączony z kręgiem ogniskowym. W pobliżu altany mają stanąć- huśtawka 

ogrodowa oraz stolik do gry w szachy. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w niniejszej SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.22.10-0, 45.11.22.10-8, 

45.11.12.40-2, 77.31.50.00-0, 45.31.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: PROW. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK Ryszard Wilk, ul. Wojska Polskiego 4a, 

42-100 Kłobuck, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 243748,17 

 Oferta z najniższą ceną: 243748,17 / Oferta z najwyższą ceną: 322920,89 

 Waluta: PLN. 

 
 


