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Ogłoszenie nr 510156600-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Gmina Łuków: „Budowa AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny w miejscowości
Klimki ”

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 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno -
edukacyjny w miejscowości Klimki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. konkurs nr: RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17 projekt
nr RPLU.07.03.00-06-0004/17 Umowa nr RPLU.07.03.00-06-0004/17-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 560991-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 560991-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łuków, Krajowy numer identyfikacyjny 71158244000000, ul. ul. Świderska  12, 21-400 
Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 982 392, e-mail info@lukow.ug.gov.pl, faks
257 982 439. 
Adres strony internetowej (url): www.lukow.ug.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Budowa AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny w miejscowości Klimki ”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PI.271.1.5.2019

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: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  Budowę obiektów małej
architektury (tj. urządzenia rekreacyjne, urządzenia rekreacyjno-edukacyjne, urządzenia
edukacyjne, eksponaty edukacyjne);  Budowę parkingu wraz z placem utwardzonym na
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pojemniki z odpadami oraz na przenośne toalety, utwardzone dojścia, ogrodzenie, oświetlenie
terenu;  Budowę zjazdu oraz przebudowę drogi publicznej. Na szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot
będących przedmiotem zamówienia składają się:  Projekty budowlane,  Przedmiary robót,
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest
do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na
roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za
roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania
wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i
wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na
podstawie projektu oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233226-9, 45236000-0, 45111200-0, 45112700-2,
45111291-4, 45261100-5, 45342000-6

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: 23/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 819947.98 
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: Firma - Handlowo - Usługowa "TAMEX" Jakub Kożuchowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Szczygły Górne 6 
Kod pocztowy: 21-400 
Miejscowość: Łuków 



29.07.2019

3/3

Kraj/woj.: lubelskie 

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 1126516.41 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1126516.41 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1126516.41 
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. 


