
Ogłoszenie nr 510088360-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Gmina Grodziec: Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i
Łagiewniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526160-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057822-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grodziec, Krajowy numer identyfikacyjny 31101908800000, ul. Główna  17, 62-580 
Grodziec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2485500 w. 25, e-mail
przetargi@grodziec.pl, faks 63 307 70 05.
Adres strony internetowej (url): www.grodziec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w miejscowościach Królików i Łagiewniki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IP.271.1.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

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:

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w
miejscowościach Królików i Łagiewniki” obejmująca realizację dwóch zadań: W ramach
zadania 1: „Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Królików”. Przedmiotem
zamówienia jest stworzenie terenu z przeznaczaniem na rozwój ruchowy, rekreację, edukację w
miejscowości Królików, działka nr 256 obręb Królików. Zakres prac obejmuje m. in.: a) montaż
urządzeń siłowni plenerowej – 6 szt., b) montaż elementów strefy relaksu i elementów małej
architektury (m. in. ławki parkowe – 4 szt., stół rekreacyjny do gier –1 komplet, gra edukacyjna-
kółko i krzyżyk – 1 komplet, stojak na rowery – 1 komplet, kosz na śmieci – 1 szt., tablica
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informacyjna dwustronna – 1 komplet), c) montaż urządzeń placu zabaw – 3 szt. wraz
nawierzchnią bezpieczną wykonaną z piasku (około 46 m3), d) powierzchnia z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm – około 115 m2, e) ogrodzenie terenu H-1,5m i brama wjazdowa
wraz z furtką – około 117 mb, f) ogrodzenie terenu H-1,1m wraz z furtką – około 34 mb, g)
nasadzenia krzewów (20 sztuk bukszpanów o średniej wysokości 20-40 cm), h) prace
porządkowe. Miejsce lokalizacji urządzeń: Jedn. ewid. 301002_2 Grodziec, Obręb 0016
Królików, Miejscowość: Królików, działka nr 256. W ramach zadania 2: „Budowa otwartej
strefy aktywności (OSA) w miejscowości Łagiewniki”. Przedmiotem zamówienia jest
stworzenie terenu z przeznaczaniem na rozwój ruchowy, rekreację, edukację w miejscowości
Łagiewniki, działka nr 256 obręb Łagiewniki. Zakres prac obejmuje m. in.: a) montaż urządzeń
siłowni plenerowej – 6 szt., b) montaż elementów strefy relaksu i elementów małej architektury
(m. in. ławki parkowe – 4 szt., stół rekreacyjny do gier –1 komplet, gra edukacyjna- kółko i
krzyżyk - 1komplet, stojak na rowery – 1 komplet, kosz na śmieci – 1 szt, tablica informacyjna
dwustronna – 1 komplet), b) montaż urządzeń placu zabaw – 3 szt. wraz nawierzchnią
bezpieczną wykonaną z piasku (około 35 m3), d) powierzchnia z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm – około 110 m2, e) ogrodzenie terenu H-1,5m i brama wjazdową wraz z furtką –
około 111 mb, f) ogrodzenie terenu H-1,1m wraz z furtką – około 18 mb g) nasadzenia krzewów
(20 sztuk bukszpanów o średniej wysokości 20-40 cm), h) prace porządkowe. Miejsce lokalizacji
urządzeń: Jedn. ewid. 301002_2 Grodziec, Obręb 0019 Łagiewniki, Miejscowość: Łagiewniki,
Działka nr 254. Powyższe zadania będzie realizowane w ramach Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie inwestycyjne
dotyczące budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będzie realizowane w wariancie
rozszerzonym. Kolorystyka urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych oraz
pozostałych elementów wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności do uzgodnienia z
Zamawiającym na etapie realizacji. Karty techniczne produktów załączone do projektu
budowlanego są kartami przykładowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
załączona do SIWZ dokumentacja projektowana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5

Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 37535200-9, 45000000-7

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: 28/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 180359.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
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w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DAMART Damian Smelczyński
Email wykonawcy: biuro@silownieparkowe.pl
Adres pocztowy: ul. Grabowska 30b
Kod pocztowy: 62-570
Miejscowość: Rychwał
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 154240.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 154240.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284687.85
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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