OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1z2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ec95d446-70e8-4d91-bf71-e0d...

Ogłoszenie nr 510138199-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Gmina Olsztyn: Budowa placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz toru rowerowego
pumptrack na terenie Górki Jasia w Olsztynie.
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
Zamówienie planowane jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności społecznej
terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542686-N-2019 z 30-04-2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540094376-N-2019 z 15-05-2019r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz toru rowerowego pumptrack na terenie Górki Jasia w Olsztynie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.35.2019.c
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:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu
oraz toru rowerowego pumptrack na terenie Górki Jasia w Olsztynie”, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z koncepcją
zagospodarowania pumptracku oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi odpowiednio załączniki
nr 6 i nr 7 do SIWZ oraz Decyzją nr II – 72/2016 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 lutego 2016r. o pozwoleniu na budowę, zmienioną Decyzją nr
II – 207/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. oraz Decyzją nr II – 438/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r. 2. Roboty budowlane objęte przedmiotem
zamówienia podzielone zostały na 3 (trzy) części: 1) Część I - Budowa placu zabaw /kod CPV: 45112723-9/ w zakresie: a) wykonania
nawierzchni placu zabaw, b) wyposażenia placu zabaw,c) wykonania ogrodzenia, d) wykonania małej architektury na terenie planowanego
placu zabaw, 2) Część II - Budowa siłowni zewnętrznej /kod CPV: 45212140-9/ w zakresie: a) wykonania nawierzchni siłowni na świeżym
powietrzu, b) wyposażenia siłowni na świeżym powietrzu, c) wykonania ogrodzenia, d) wykonania małej architektury na terenie planowanej
siłowni na świeżym powietrzu, 3) Część III - Budowa pumptracku /kod CPV: 45112723-9/ w zakresie: a) budowy toru rowerowego pumptrack
wraz z elementami małej architektury na dz. nr 15-216/9, będącej własnością Gminy Olsztyn, b) wykonania prac przygotowawczych, w tym
usunięcie wierzchniej warstwy wraz z utylizacją oraz wyrównanie terenu, zagęszczenie podłoża, a następnie wyprofilowanie i wykonanie
nasypów ziemnych. 3. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Pzp oraz w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV: 45212140-9

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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Część I - Budowa placu zabaw
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ w ogóle nie złożono żadnej oferty na
część I zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część II - Budowa siłowni zewnętrznej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ w ogóle nie złożono żadnej oferty na
część II zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Część III - Budowa pumptracku
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 476262.13
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: „BT PROJECT” Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sytkowska 43
Kod pocztowy: 60-413
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 350000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350000.00
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: NIE
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena oferty (z VAT): 430 500,00 zł. w tym VAT 23%. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 5 lat licząc od daty odbioru robót. Termin
wykonania zamówienia: 120 dni od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca nie zamierza zlecić podwykonawstwa osobom trzecim.
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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