
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa dróg w rejonie ulic
Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466835

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.krapkowice.pl/10767/2738/pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-nad-realizacja-
zadania-pn-budowa-drog-w-rejonie-ulic-azalii-i-prudnickiej-w-krapkowicach-bzp27182021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa dróg w rejonie ulic
Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e0be22-e2dd-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00161879/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-27 08:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000826/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Budowa dróg wewnętrznych gminnych na Osiedlu Kwiatów (rejon ul. Prudnickiej w
Krapkowicach)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00115331/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i
Prudnickiej w Krapkowicach.”

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, tj.:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi branże: drogową, instalacyjną
sanitarną, instalacyjną elektryczną i inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,
2) weryfikacja dokumentacji projektowej,
3) koordynacja robót na zadaniu inwestycyjnym, 
4) dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zadania, 
5) przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych danych do złożenia wniosku o płatność w części
sprawozdawczej związanej z postępem robót, zaistnieniem ryzyk związanych z realizacją
Projektu, itp.,
6) dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie
raportów (miesięcznych i końcowego - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego). 

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
1) budowę jezdni manewrowych o szerokości 5,50 - 6,00 m,
2) budowę opasek bezpieczeństwa o szerokości 1,50 m,
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3) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
4) przebudowę istniejących zjazdów na posesje,
5) budowę kanalizacji deszczowej,
6) budowę oświetlenia.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Elementy robót budowlanych zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarach robót,
które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego:
Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach - BZP.271.6.2021 - Gmina
Krapkowice
https://bip.krapkowice.pl/10601/2737/budowa-drog-w-rejonie-ulic-azalii-i-prudnickiej-w-
krapkowicach-bzp27162021.html 
oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 476502,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 476502,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 476502,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inwestycje, Budownictwo,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00161879/01 z dnia 2021-08-27

2021-08-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311026430

7.3.3) Ulica: Góry Chełmskiej 15

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 476502,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-29

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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