
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 3836-2011 z dnia 2011-01-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelechów 
Zakres robót określony przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, obejmuje 
wykonanie robót budowlanych w zakresie: I. Rozbiórki roboty porządkowe. w tym: 1. 
rozebranie istniejącego metalowego ogrodzenia wokół parku - 281, 45 m. ... 
Termin składania ofert: 2011-01-31  

 

Żelechów: Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie 
Numer ogłoszenia: 53666 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 
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: 3836 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 
Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 025 7541189, faks 025 7541144. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja parku miejskiego w 
Żelechowie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót określony przez Zamawiającego w 
dokumentacji projektowej, obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: I. Rozbiórki 
roboty porządkowe. w tym: 1. rozebranie istniejącego metalowego ogrodzenia wokół parku - 
281, 45 m. 2. rozbiórka elementów konstrukcji betonowych ogrodzenia + schody - 124 m ³. 3. 
demontaż: ławek parkowych - 11 szt. i koszy - 8 szt. 4. oczyszczenie terenów ( wywiezienie 
gruzu i śmieci ) - 130 m ³. II. Gospodarka drzewostanem. w tym: 1. odmładzanie starych 
drzew - 125 szt. i wycinka drzew - 32 szt. - zgodnie z opracowaną inwentaryzacją i 
gospodarką drzewostanem III. Roboty ziemne. w tym: 1. orka glebogryzarką - 7193 m ². 2. 
ręczne plantowanie gruntu rodzimego - 7193 m ². 3. dostarczenie i rozplantowanie ziemi 
urodzajnej - 720 m ³. IV. Budowa placu zabaw. w tym: 1. wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego i granulatu gumowego pod plac zabaw - 594 m ² 2. wykonanie bezpiecznej 
nawierzchni playtop 40 mm - 467 m ² 3. wykonanie bezpiecznej nawierzchni playtop 140 mm 
- 126 m ² V. Wyposażenie placu zabaw. w tym: 1. dostawa i montaż elementów zabawowych 
- 10 szt. 2. wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw o wys. 1 m - 107, 5 m. VI. 
Budowa małej architektury. w tym: 1. dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci - 16 szt. 
2. dostawa i montaż stołów do gry w szachy - 3 szt. 3. dostawa i montaż ławek parkowych: 



bez oparcia - 28 szt. i 27 szt. z oparciem. 4. wykonanie płyty pamiątkowej. VII. Budowa 
murków ogrodzeniowych. w tym: 1. wykonanie ogrodzenia murowanego z pustaków 
betonowych imitujących kamień 69 m ³ z zadaszeniem - 282 m. VIII. Budowa schodów. w 
tym: 1. budowa schodów z bloczków betonowych - 22 m ². IX. Urządzenie nowej szaty 
roślinnej. w tym: 1. sadzenie drzew - szt. 6 (5 lip i 1 szt. jesionu);; krzewów iglastych - szt. 
210 ( cis pośredni Toxus x media ,, Hicksii ); krzewów liściastych ( tawuła gęstokwiatowa 
Spirea denisiflora ) - szt. 213. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 
nr 5 do siwz (projekt rewitalizacji parku miejskiego w Żelechowie). Do wyceny należy 
przyjąć 69 m3 murku, gdyż pustaki betonowe będą układane w szerokości i szerokość murku 
będzie wynosiła wtedy 40cm. Do murku należy dobrać daszki o szerokości 50 cm, które będą 
wystawały poza murek około 5 cm z każdej strony. W związku z powyższym Oferenci muszą 
się trzymać ściśle przedmiaru ( załączonego kosztorysu przetargowego) do SIWZ. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do podanych w projekcie i 
przedmiarach. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 
45.11.27.00-2, 45.11.20.00-5, 45.21.21.20-3, 45.11.27.10-5, 45.23.24.51-8, 37.53.52.00-9, 
45.11.27.23-9, 45.26.22.10-6, 45.23.32.50-6, 45.11.23.10-1, 45.22.38.00-4, 45.34.00.00-2, 
45.34.20.00-6. 

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: Przedmiot zamówienia (inwestycja) jest 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. 

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

 DRO-MAR Marcin Dróżdż, Odechów 48, 26-640 Skaryszew, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 662481,35 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 607192,27 
 Oferta z najniższą ceną: 607192,27 / Oferta z najwyższą ceną: 924195,65 
 Waluta: PLN. 


