
Ogłoszenie nr 510189331-N-2020 z dnia 30-09-2020 r. 

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe: „Wykonanie robót budowlanych podobnych 

do zamówienia podstawowego realizowanego w zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach 

projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-

gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”  

 

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  

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6. Rozwój miast, 

Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - PRE-UMOWA Nr 

RPSW.06.05.00-26-0017/17 z dnia 6 czerwca 2018 roku dla projektu pn.: „Rewitalizacja 

szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 550173181-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 

83040924100000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  7, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, 

państwo Polska, tel. 158 642 765, e-mail drogosza@staszowski.eu, faks 158 642 211.  

Adres strony internetowej (url): www.staszowski.eu  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Wykonanie robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego realizowanego w 

zadaniu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 

500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 

85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę 

atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”  



Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IZ-IV.IZ.272.7.2020  

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:  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 

0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 30mb w miejscowości Łubnice w ramach zadania 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz 

przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” w 

ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności 

społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 30mb w 

miejscowości Łubnice polegająca na: • wykonaniu koryta w gruncie pod warstwy 

konstrukcyjne chodnika, • wykonaniu podbudowy chodnika z kruszywa łamanego, • montażu 

obrzeży i krawężników na ławach betonowych, • wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 6cm (8cm na zjazdach), • wykonaniu kanału technologicznego pod chodnikiem, 

• renowacji istniejącego odwodnienia polegającą na oczyszczeniu i profilowaniu rowu. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp: a) Stosownie do treści art. 29 

ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace fizyczną 

na placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się, że b) pracownicy wykonujący czynności w 

zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. 

zm.). c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. d) Nieprzedłożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z punktem 2c będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 

kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy. e) Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez 

niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów 

potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w 

osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

Powyższe wymogi dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace 

(art. 29 ust. 3a ustawy PZP). Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi 

priorytetowej 6. Rozwój miast, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - 

PRE-UMOWA Nr RPSW.06.05.00-26-0017/17 z dnia 6 czerwca 2018 roku dla projektu pn.: 



„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości 

Łubnice”. Załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia są: 1. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia 2. Przedmiary robót - Załącznik nr 1a 

do zaproszenia 3. Zgłoszenie robót - Załącznik nr 1b do zaproszenia 4. STWiORB - Załącznik 

nr 1c do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: • 45.23.31.40-2 Roboty 

drogowe  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 7965.00  

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: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Rakowska 40  

Kod pocztowy: 28-200  

Miejscowość: Staszów  

Kraj/woj.: świętokrzyskie  

 

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 9760.05  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9760.05  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9760.05  

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 6  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.  

Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późniejszymi 

zmianami) decyduje o udzieleniu zamówienia na roboty podobne stanowiące nie więcej niż 

50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, temu samemu 

wykonawcy. Dopuszczalność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych wynika z łącznego spełnienia następujących przesłanek, 

wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. tj.: • wykonanie zamówienia powierzy się 

wykonawcy robót budowlanych stanowiących zamówienie podstawowe tj.: Przedsiębiorstwu 

Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40 28-200 Staszów udzielone w trybie 

przetargu nieograniczonego (Umowa NR ZP/4/IZ/20 z dnia 07 lipca 2020 roku), • wartość 

zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, • zamówienie polegać 

będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, • zamówienie przewidziane było w 

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego.  

  
 


