
Ogłoszenie nr 500239005-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.
Gmina Fredropol: „Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym 
chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka.

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: 607309-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol  15, 
37734   Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail 
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818. 
Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu Piękno którym chcemy się dzielić
- szlakiem Wojaka Szwejka.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
KI.271.14.2018
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: 
1. Przedmiot zamówienia stanowi "Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów" w ramach projektu
Piękno którym chcemy się dzielić - szlakiem Wojaka Szwejka. Zagospodarowanie 
centrum Fredropola - poprzez zabudowę przestrzeni publicznej obiektami małej 
architektury, skwerami zieleni z nasadzeniami krzewów, chodnikami betonowymi, 
ławkami, pojemnikami na śmieci, miejscami obsługi rowerzystów wraz ze stojakami 
rowerowymi, wiatami, sanitariatami wraz z instalacją elektryczną i wodno - 
kanalizacyjną. Nieruchomość jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi. Na 
terenie działek znajdują się chodniki i place z betonowej kostki brukowej oraz 
dwie wiaty przystankowe. Na terenie znajdują się drzewa iglaste przeznaczone 
częściowo do wycięcia wg. zgłoszenia Inwestora. Teren działek jest nieogrodzony.
Na zakres prac składa się: - Budowę budynku obsługi podróżnych mieszczącego 
wiatę przystankową i sanitariaty, - Budowę wiaty dla obsługi rowerzystów z 
punktem postoju i serwisu rowerów, - Budowę utwardzonych placów, ciągów pieszo-
jezdnych i skwerków z zielenią urządzoną, - Budowę obiektów małej architektury. 
Na terenie projektuje się nowy układ ciągów pieszych i placów utwardzonych o 
nawierzchni z betonu posadzkowego na uwarstwionej podbudowie z kruszywa 
naturalnego. DANE BILANSOWE TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJĘ - Powierzchnia 
działki nr 222/4 i 222/5 - 0,17 ha - Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatów 
- 102,3 m2 - Powierzchnia terenów utwardzonych - 320 m2 - Powierzchnia terenów 
zielonych - 153 m2 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW KUBATUROWYCH - Powierzchnia 
zabudowy -102,3 m2 - Powierzchnia użytkowa - 25,74 m2 - Wymiary obiektu w 



rzucie- 13,80x7,40 m Wysokość obiektu od poziomu terenu - 3,75m (budynek 
parterowy) Rozaj robór: - Roboty ziemne - Roboty rozbiórkowe - Budynek - stan 
surowy - Budynek - elewacja i dach - Budynek - wykończenie - Budynek - 
wyposażenie - Wiata - Chodniki i tereny zielone - Płyta betonowa - Powierzchnia 
zieleńca - Siedziska - Instalacje sanitarne wodno - kanalizacyjne - Instalacje 
wentylacji mechanicznej - Instalacje elektryczne i oświetleniowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 45310000-3, 77211400-6, 45330000-9, 45200000-9
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: 03/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 331796.87 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: FHU Tomex Urszula Szybiak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Gruszowa 17 37-734 Fredropol 
Kod pocztowy: 37-734 
Miejscowość: Gruszowa 
Kraj/woj.: podkarpackie 

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 404345.28 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 404345.28 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 404345.28 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

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. 


