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Gmina Sobótka: Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości
Sobótka

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
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638030-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071
3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.16.2019

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:

Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka”.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wyposażenia skweru im. Dunajewskiego w elementy małej architektury. Zamówienie
obejmuje budowę placu zabaw, street workout parku oraz siłowni zewnętrznej. Pod urządzeniami placu zabaw przewiduje się nawierzchnię
bezpieczną z piasku, natomiast pod urządzeniami siłowni nawierzchnię z tłucznia granitowego. Przewiduje się także połączenie obydwu
obiektów fragmentem ciągu pieszego o nawierzchni mineralnej – jak w pozostałej części skweru Dunajewskiego. Obszar inwestycji znajduje
się na terenie gminy Sobótka w powiecie wrocławskim i obejmuje działkę oznaczoną w ewidencji gruntów: Dz. Nr 14/1, AM-28, obręb
Sobótka. Zestawienie powierzchni inwestycji: - Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem – 925 m2 - Powierzchnia strefy
bezpieczeństwa (nawierzchnia z tłucznia) – 259 m2 - Powierzchnia strefy bezpieczeństwa (nawierzchnia z piasku) – 278 m2 - Powierzchnia
ciągu pieszego (nawierzchnia mineralna) – 46 m2 - Powierzchnia biologicznie czynna całego terenu B-ZP1 – 10 765 m2 (co daje ok. 85 %) 2.
Zakres prac Przewiduje się następujący zakres prac: - Wytyczenie projektowanych obiektów - Przygotowanie projektowanych nawierzchni -
Montaż projektowanych urządzeń - Ogrodzenie placu zabaw - Uporządkowanie terenu. 3. Charakterystyka obiektu Zamówienie obejmuje
budowę placu zabaw przeznaczonego dla dzieci młodszych i starszych. W skład placu zabaw wchodzą następujące elementy: - zestaw
zabawowy, - linarium, - sprężynowiec, - skałka wspinaczkowa, - karuzela, - huśtawka wahadłowa, - huśtawka typu bocianie gniazdo, - koła
tai-chi Wymagana jest akceptacja przez Zamawiającego elementów wyposażenia placu zabaw przed montażem. Teren obiektu będzie
ogrodzony niskim płotem o wys.1 m, w którym przewidziano furtki z trzech stron – od strony wschodniej, zachodniej oraz południowej. Plac
zabaw będzie dostępny z głównych alejek skweru. Pod urządzeniami zabawowymi przewidziano nawierzchnię bezpieczną z piasku. Ponadto
zamówienie przewiduje montaż urządzenia treningowego - street workout park. Zakłada się również montaż 4 elementów siłowni
zewnętrznej. Każdy element składa się z pylonu z instrukcją obsługi oraz dwóch urządzeń do ćwiczenia różnych partii mięśni. Pod
projektowanymi urządzeniami przewidziano nawierzchnię z tłucznia granitowego o frakcji 0 - 6 mm. Pod nią - warstwy kruszywa kamiennego
łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 – 31,5 mm i grubości 15 cm oraz podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm.
Nawierzchnia obwiedziona obrzeżem betonowym 8 x 30 cm. Przewiduje się także dojścia do obiektów nawiązujące do pozostałego
zagospodarowania terenu. Zastosowano nawierzchnię wodoprzepuszczalną mineralną z obrzeżem wykonanym z kostki granitowej drobno
łupanej (8/11 cm), czarnej – należy zastosować materiał lokalny. Przy wejściu na teren obiektu przewidziano montaż bramy/witacza oraz
tablicy z regulaminem. Wzory tablic oraz bram/witaczy do uszczegółowienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Szczegółowy zakres robót
określony jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią
załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować
wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany
jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do
wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je
w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233100-0, 45500000-2

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: 07/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 224763.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
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: Apis Polska sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

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 276459.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 276459.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 413154.17
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   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.
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