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Ogłoszenie nr 500041215-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.  

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowla ne 

 
Gmina Pęczniew: Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika 

Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie  
 
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 571962-N-2017  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Pęczniew, Krajowy numer identyfikacyjny 73093439300000, ul. ul. Główna 10/12  , 
99235   Pęczniew, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 781 519, e-mail 
ug_peczniew@wp.pl, faks 436 781 519.  
Adres strony internetowej (url): http://e-peczniew.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
Zp.271.7.2017  
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:  
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Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na 2 etapy: Etap I „Zagospodarowanie 
turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z 
zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - Część hydrotechniczna" obejmuje wykonanie 
następujących obiektów i robót: 1. Nabrzeże ze stalowej ścianki szczelnej wraz z 
wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych w zatoce (w rejonie nabrzeża): - 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - wykonanie robót ziemnych; - mur oporowy – 
ścianka z grodzic stalowych; - wykonanie oczepu żelbetonowego; - wykonanie narzutu 
kamiennego na włókninie; - zasypka gruntem przestrzeni za ścianka szczelną; - barierka 
ochronna; - drabinki wyłazowe; 2. Basen portu jachtowego – adaptacja dna i skarp zbiornika 
(zatoki) dla celów przystani jachtowej; 3. Utwardzenie nawierzchni nabrzeża; 4. Montaż 
pomostów pływających; 5. Zagospodarowanie terenu wokół przystani. Przedmiot niniejszego 
zamówienia został podzielony na 2 etapy: Etap I „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty 
oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w 
Wylazłowie - Część hydrotechniczna" obejmuje wykonanie następujących obiektów i robót: 
1. Nabrzeże ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i 
umocnieniowych w zatoce (w rejonie nabrzeża): - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - 
wykonanie robót ziemnych; - mur oporowy – ścianka z grodzic stalowych; - wykonanie 
oczepu żelbetonowego; - wykonanie narzutu kamiennego na włókninie; - zasypka gruntem 
przestrzeni za ścianka szczelną; - barierka ochronna; - drabinki wyłazowe; 2. Basen portu 
jachtowego – adaptacja dna i skarp zbiornika (zatoki) dla celów przystani jachtowej; 3. 
Utwardzenie nawierzchni nabrzeża; 4. Montaż pomostów pływających; 5. Zagospodarowanie 
terenu wokół przystani. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na 2 etapy: Etap 
I „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie - Część hydrotechniczna" 
obejmuje wykonanie następujących obiektów i robót: 1. Nabrzeże ze stalowej ścianki 
szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i umocnieniowych w zatoce (w 
rejonie nabrzeża): - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - wykonanie robót ziemnych; - 
mur oporowy – ścianka z grodzic stalowych; - wykonanie oczepu żelbetonowego; - 
wykonanie narzutu kamiennego na włókninie; - zasypka gruntem przestrzeni za ścianka 
szczelną; - barierka ochronna; - drabinki wyłazowe; 2. Basen portu jachtowego – adaptacja 
dna i skarp zbiornika (zatoki) dla celów przystani jachtowej; 3. Utwardzenie nawierzchni 
nabrzeża; 4. Montaż pomostów pływających; 5. Zagospodarowanie terenu wokół przystani. 
Etap II „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko- Budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie – Część naziemna" obejmuje: 1. 
Budynek przystani Zaprojektowano budowę budynku przystani o wysokości 2 kondygnacji 
(w tym poddasze użytkowe) o dachach skośnych o kącie nachylenia kalenicy głównej- 
hangaru 25 O oraz kalenicy części biurowej 32O. Budynek podzielony jest na dwie części: 
dolną część użytkową składającą się z toalet i pryszniców oraz drugiej części budynku 
przeznaczonej do magazynowania łodzi i kajaków. W górnej części budynku znajdują się 
pokoje gościnne oraz toaleta. Dane charakterystyczne o obiekcie: - powierzchnia zabudowy: 
637,8 m2 - wysokość budynku 8,70m - powierzchnia użytkowa razem 542 m2 - kubatura 
budynku 3442m3 2. Instalacja wodociągowa budynku; 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej w 
budynku; 4. Instalacja ogrzewania; 5. Sieć wodociągowa; 6. Wentylacja; 7. Instalacja 
hydrantowa zewnętrzna; 8. Instalacja hydrantowa wewnętrzna; 9. ¬Instalacje elektryczne: 
¬Zasilanie przystani w energie elektryczna ¬Instalacja rozdzielni elektrycznej ¬Instalacje 
siłowe i gniazd ¬Instalacje oświetlenia wewnętrznego ¬Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
¬Instalacja telewizji dozorowej cctv ¬Instalacja uziemiająca ¬Instalacja zasilania pomostów 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 10. Dodatkowe wyposażenie przystani stanowić 
będzie plac rekreacyjny z boiskami do gier (koszykówka, ping pong), stoły piknikowe, ławki, 
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kosze, tablice informacji turystycznej. UWAGA : Należy uzyskać akceptację projektanta dla 
zamawianego modelu ławek i koszy; 11. Wjazd na teren przystani jachtowej; 12. Układ 
komunikacyjny wewnętrzny, włącznie z parkingami i drogami manewrowymi. Plac 
parkingowy składa się z 23 miejsc parkingowych ( w tym z dwóch miejsc dla osób 
niepełnosprawnych). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawarty został w rozdziale III SIWZ.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV:  45200000-9 
 
Dodatkowe kody CPV: 45248400-1, 45300000-0, 45400000-1, 45241500-3, 45310000-3, 
45233140-2, 45000000-7, 45110000-1, 45111200-0, 45111291-4, 45112710-5, 45330000-9, 
32323500-8  
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: 10/10/2017  
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia  
Wartość bez VAT 4916450.00  
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: 1  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA   
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: DROMEX FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ROBOTY 
DROGOWO-BUDOWLANE ROBERT PLEŚNIEROWICZ  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: POŚREDNIK 1A  
Kod pocztowy: 62-840  
Miejscowość: KOŹMINEK  
Kraj/woj.: wielkopolskie  
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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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6385000.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 638500.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9505079.01  
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 N EGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI 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.  
 
 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


