
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – budowa skateparku w
Sobótce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sobotka.ezamawiajacy.pl

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:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – budowa skateparku w
Sobótce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82f7edcf-dd84-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153384/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 16:09
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004396/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – budowa
skateparku w Sobótce

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 00104346/01

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: RIiGK.271.6.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 412890,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – budowa skateparku w
Sobótce”.
1. Opis podstawowego zakresu robót:
Zakres prac przewiduje przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych, splantowanie i
przygotowanie części terenu przewidzianego pod inwestycję oraz wykonanie płyty żelbetowej
wraz z przeszkodami skateparku. Projektowana płyta betonowa skateparku o wymiarach 32,5 x
7,5 m. Powierzchnie należy utwardzić za pomocą płyty żelbetowej na podbudowie z kruszywa
łamanego oraz monolitycznych przeszkód przystosowanych do jazdy na nich na rolkach i
deskorolkach. Ilość przeszkód, jakość mieszanki betonowej, elementy wykończeniowe
wskazano w dokumentacji projektowej. Ponadto należy wykonać obsianie trawą i uzupełnienie
istniejących trawników na terenie przyległym, w zakresie niezbędnym do uporządkowania i
przywrócenia odpowiedniego stanu istniejącym terenom. Należy wykonać humusowanie i
obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego. W zakresie prac jest montaż
dwóch młodzieżowych ławek oraz dwóch koszy na śmieci. Pod ławkami należy przygotować
nawierzchnię poprzez wykonanie podbudowy oraz obrzeża z kostki granitowej.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem nr 6
do niniejszej SWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze
specyfikacją.

UWAGA: Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy, ponieważ ma jedynie pomóc Wykonawcy
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oszacować koszty inwestycji a zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę
roboty budowlanej. Dlatego projekt budowlany jest nadrzędny w stosunku do przedmiaru robót
budowlanych, gdyż to projekt budowlany jest dokumentem podstawowym w procesie
budowlanym. W razie rozbieżności miedzy dokumentami przetargowymi, przyjmuje się
nadrzędnie projekt budowlany a następnie SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 565000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 747840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 565000,00 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: DOMBUD Anna Zadorożna
Ryszard Zadorożny Spółka Jawna
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310114652

7.3.3) Ulica: Chorzowska 64

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: 2021-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
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