
Ogłoszenie nr 510412382-N-2021z dnia 04.02.2021 r. 

Burmistrz Brzeska: Budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w 
Ogródku Jordanowskim w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko.

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: 767466-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000,ul. ul. Głowackiego 51,32-
800 Brzesko, woj.małopolskie, państwoPolska, tel.0-14 68 63 100, e-mailzam_pub@brzesko.pl, 
faks0-14 66 305 45. 
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w Ogródku Jordanowskim w 
miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271.2.1.33.2020.ZM 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
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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. Przedmiotem zamówienia jest budowa alejki wraz z kurtynami wodnymi i małą architekturą w 
Ogródku Jordanowskim w miejscowości Brzesko w Gminie Brzesko. 2. Zakres zamówienia 
obejmuje w szczególności: • Wykonanie alejki z kostki brukowej, ok. 205m2, • Wykonanie obrzeży,
ok. 105 mb, • Przesadzenie drzew, • Montaż ławki ze stojakiem na rowery - ławka wykonana ze 
stali konstrukcyjnej nierdzewnej ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem 
wykonanym z drzewa egzotycznego, wyposażona w moduł USB 3.0 quick chargé do ładowania 
urządzeń mobilnych oraz w stojak na rowery, który jest integralną jej częścią, • Montaż ławki z 
gniazdami usb oraz z podświetleniem, - ławka wykonana ze stali konstrukcyjnej nierdzewnej 
ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z drzewa egzotycznego, wyposażona 
w moduł USB 3.0 quick chargé do ładowania urządzeń mobilnych, • Montaż kosza na śmieci - 
dopasowany stylistycznie do ławki pod względem formy, materiału , kolorystyki, • Montaż 
zamgławiaczy, szt. 5 - zamgławiacze wykonane ze stali nierdzewnej malowane proszkowo, 
osadzone na fundamencie, • Montaż studzienki z aparaturą do sterowania, • Wykonanie 
fundamentów pod ławki, kosz i zamgławiacze, • Wykonanie przyłącza wody (wg. branży wod. 
kan), • Wykonanie przyłącza elektrycznego (wg. branży el.), • Wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, • Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych o wymiarach 
jedna 480 x 680 i druga 120 x 80 po wcześniejszym uzgodnieniu treści z Zamawiającym. Ponadto 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany – załącznik do SIWZ. b)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ. c) Przedmiary robót z 
zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować 
w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na 
przedmiot zamówienia - załącznik do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

 II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212100-7,45311200-2,45231300-8 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
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nie

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  04/02/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT121940.48 
WalutaPLN 
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:  0 
 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Jawor Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Solskiego 9 
Kod pocztowy: 32-800 
Miejscowość: Brzesko 
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 NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 217710.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem194254.71 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem221462.67 
Waluta:PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:206025.00 zł 
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.
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